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Ledare- Rektor har ordet 
Läsåret 2019/2020 var mitt första på Hagströmska gymnasiet och ett historiskt läsår inom 
gymnasieskolan i Sverige. Vi har för första gången i historien genomfört fjärr- och 
distansundervisning. Tisdagen den 17 mars skickade vi hem våra elever och från det 
datumet fram till skolavslutning och student i juni har våra elever arbetat på hemmaplan 
med Google som arbetsverktyg. Majoriteten av vår personal har även de arbetat hemifrån. 
Vi har alla fått lära oss massor av nya saker, vi har vant oss vid möten via länk och vi tar 
med oss många tankar kring hur detta kan förbättra vår undervisning och vår skola framåt.  
 
I rapporten finner ni resultat från årets olika utvärderingar samt statistik kring betyg och 
examen. Här återfinns även utvärderingar från våra olika program och idrotter, de tre största 
ämneslagen, svenska, engelska och matematik samt elevhälsoarbetet. Kvalitetsarbetet är 
något som berör alla på skolan och för att få med alla medarbetare och alla skolans delar 
har arbetet skett gemensamt i personalgruppen. Varje del är skriven av dem som arbetat 
med respektive område. Detta innebär att text och upplägg kan skilja mellan de olika 
rubrikerna.  
 
I stort lämnar vi ett mycket positivt år bakom oss som vi kan vara mycket stolta över. Ni kan 
i rapporten läsa att både examensgrad och de genomsnittliga betygspoängen ökat, likaså 
nöjdhet och rekommendationsgrad.  
 
Under året har ett stort arbete lagts ner för att skapa tydliga mål för Hagströmska 
gymnasiet. Dessa finns nu, tillsammans med en rad aktiviteter, på plats inför starten av 
nästa läsår och jag ser fram emot att arbeta för att nå dem. 
 
 
Sara Stengård, Rektor 
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Fakta om skolan 

Om Hagströmska 

Historik 
Hagströmska Gymnnasiet i Falun startade 2008. Skolan startade med fordonsprogrammet 
och Estetiska programmet. Fr o m läsåret 2011/2012 bedriver skolan idrottsutbildningar. 
Under åren har flera program och idrottsprofiler tillkommit. Skolan har växt kraftigt under 
flera år och har idag cirka 700 elever. Sedan hösten 2017 är skolan en del av AcadeMedia 
AB.  
 

Utbildningar 
På Hagströmska Gymnasiet i Falun erbjöds under läsåret 2019/2020 följande nio program.  
 

- Barn och Fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa. 
- Bygg och Anläggningsprogrammet med inriktningar Husbyggnad, 

Anläggningsfordon och Måleri (Måleri enbart åk 3 läsåret 2019/2020) 
- Ekonomiprogrammet med inriktningar Ekonomi och Juridik. 
- Estetprogrammet med inriktning Bild och formgivning (enbart åk 3 läsåret 

2019/2020) 
- Fordonsprogrammet med inriktning Transport. 
- Industriprogrammet med inriktningarna Produkt och maskinteknik (CNC) och 

Svetsteknik. 
- Naturvetenskapliga programmet med inriktning Naturvetenskap.  
- Samhällsvetarprogrammet med inriktningar Beteendevetenskap. 
- Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling. 

 
Som tillval till ovan nämnda program ges möjlighet att kombinera studier med idrott. 
Idrottsutbildningarna på Hagströmska är en central del av verksamheten och bedrivs på 
såväl Nationell Idrottsutbildningsnivå (NIU) samt Lokal Idrottsutbildningsnivå (LIU). Idag 
finns 13 olika idrotter att välja på.   
 

Organisation och arbetsformer 
Skolans ledning består av rektor som leder en ledningsgrupp som utgörs av rektor och tre 
biträdande rektorer samt en intendent. Ledningsgruppen träffas tre gånger i veckan. 
Arbetsfördelning i ledningsgruppen är tydligt organiserat utifrån arbetsledning och 
personalansvar. Rektor har personalansvar för övrig skolledning, administration samt 
EHT-personal. Biträdande rektor 1 har personalansvar för tränare och instruktörer inom de 
olika idrotterna och ansvarar för skolans idrottssatsning. Biträdande rektor 2 ansvarar för de 
yrkesförberedande programmen samt personalansvar för vaktmästare. Biträdande rektor 2 
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har även arbetsmiljöansvar. Biträdande rektor 3 ansvarar för de studieförberedande 
programmen och är schemaläggare på skolan. 
 
Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Rektor leder EHT arbetet. I teamet ingår två 
skolsköterskor, en kurator och tre specialpedagoger. EHT har kontinuerliga besök av 
Skolläkare och Skolpsykolog. 
 
Samverkansmöten sker en gång i månaden. Där medverkar rektor, biträdande rektorer för 
programmen och fackliga ombud för LR och LF samt skolans skyddsombud.  
 
Två gånger i månaden genomförs Arbetsplatsträffar på skolan. En träff för all personal inom 
skoldelen och en annan träff för tränarna. Dessa möten har främst ett informationssyfte.  
 
Personalen är indelade i olika programarbetslag. Programarbetslag finns för 
Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Bygg och Anläggningsprogrammet, Barn och 
fritidsprogrammet, Fordons-och Industriprogrammen samt Natur- och Teknikprogrammen. 
Programlagen träffas två gånger i månaden och mötena leds av en programarbetsledare. 
Programarbetsledarna träffas tillsammans med skolledningen en gång i månaden.   
 
Två gånger i månaden träffas även de olika ämneslagen. Varje ämneslag leds av en 
ämneslagsledare. 
 
På skolan har det under läsåret funnits fem förstelärare. Dessa arbetar tillsammans med 
programlag samt tränargrupp. Förstelärarna träffas tillsammans med rektor en gång i 
månaden.  
 
Varje klass har sin klassinformatör som genomför klassråd, enkäter och uppföljningar med 
klassen en gång per vecka. 
 
Elevrådet har representanter från skolans alla klasser och träffas en gång per månad. 
Representant från skolledning deltar vid dessa möten.  
 

Elever och personal 
Skolan har knappt 700 elever, varav ca. 500 av dem är idrottselever. Eleverna är fördelade 
mellan program och årskurs enligt tabell nedan. Många av skolans elever är inflyttade från 
andra kommuner runtom i Sverige. Skolan har ca. 28% flickor och 72% pojkar. Andelen 
flickor har minskat de senaste två åren.  
 
 

Nationellt program År 1 År 2 
 

År 3 

Barn- och fritidsprogrammet 26 29 8 

Bygg- och anläggningsprogrammet 42 60 42 
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Ekonomiprogrammet 40 47 53 

Estetiska programmet 0 0 6 

Fordons- och transportprogrammet 26 26 22 

Industritekniska programmet 21 9 10 

Naturvetenskapsprogrammet 11 12 12 

Samhällsvetenskapsprogrammet 24 41 44 

Teknikprogrammet 21 28 18 

Introduktionsprogram      

Preparandutbildning 0 0 3 

Programinriktat individuellt val 2 10 0 

Totalt på skolan 213 262 218 
Aktuella siffror: juni 2020 
 
 
På skolan arbetar knappt 100 personer, varav ca. 50 av dem är lärare och 30 tränare. 
Elevhälsoteamtet består av 7 personer, administrationen 2 personer och skolledningen 5 
personer. Behörigheten hos lärarna är mycket hög i de teoretiska och 
gymnasiegemensamma ämnena, under året har endast två av lärarna saknat behörighet. På 
yrkesprogrammen är behörigheten lägre, men flera av lärarna där är under utbildning och 
målet är att även inom de områdena ha en hög behörighet.  
 
Tränarna, ca.30 st, i 13 idrotter är rekryterade utifrån sin specialistkompetens och har 
relevant tränarutbildning men saknar ofta formell behörighet. Undervisningen planeras och 
följs upp i samråd med legitimerad lärare i idrott.  
 

Lokaler 
Hagströmska gymnasiet har sin undervisning i olika byggnader. 
 

Gruvgatan 2 
Skolans huvudbyggnad ligger på Gruvgatan 2,  centralt i Falun. Den består av 4 plan som 
inrymmer de studieförberedande programmen samt Barn och Fritidsprogrammet. Plan 1 
och 2 renoverades med nya ytskikt till läsåret 19/20, nya möbler till de allmänna utrymmena 
köptes även in. Till läsåret 20/21 kommer plan 3 att renoveras genom ombyggnation av 
klassrum, renovering av ytskikt samt inköp av nya möbler till allmänna utrymmen. Eleverna 
på Yrkesprogrammen tillhandahålls de gymnasieförberedande ämnena på Gruvgatan. 
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Elevmatsalen  
Elevmatsalen där huvuddelen av eleverna äter är belägen i samma huskropp som 
huvuddelen av skolan, Gruvgatan. Elevmatsalen rymmer 150 matgäster.  
 

Lab-sal 
Skolan hyr kemisal av Drottning Blankas gymnasieskola  för att kunna tillgodose behovet av 
labsal. 
 

Idrottsanläggningar 
Skolans idrottssatsning kräver att man hyr in sig på diverse lokaler runt om i Falun. Här hyr 
skolan främst in sig via kommunala lokaler såsom ishall, bandybana, fotbollsplaner, 
idrottshallar, alpin skidåkning i Källviksbacken, cykelleder på Lugnet samt spårkort för 
skidåkning på Lugnet.  
 

Velodromen 
Hagströmska Gymnasiet i Falun äger och driver Sveriges enda cykelvelodrom. Velodromen 
är ett landmärke för såväl svensk cykelsport som Hagströmska gymnasiets cykelsektion. 
Här inryms även ett gym.  
 

Främby 
I Främby hallar sker undervisning för Bygg- och Anläggningsprogrammet inom 
inriktningarna Husbyggnad och Måleri. Därtill är Industriprogrammet beläget i dessa lokaler 
med sina två inriktningar Skärande bearbetning och Svets.   
   

Ingarvet 
På det andra industriområdet Ingarvet i Falun sker  lektioner i yrkeskurser inom Fordon- och 
Transportprogrammet samt anläggningsinriktningen på Bygg- och 
Anläggningsprogrammet. 
  
Anledningen till att yrkesprogrammen är uppdelade på detta sätt är för att programmen i sig 
har mycket specifika utrustnings- och lokalbehov vilket finns på respektive område.  
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Systematiskt kvalitetsarbete inom Hagströmska 

Vårt sätt att mäta kvalitet 
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 

● Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för 
utbildningen/verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. 

● Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever med verksamheten? Denna aspekt följs 
upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 

Våra systematiska arbetssätt 
Skolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den 
modell som är gemensam med övriga skolor inom koncernen och som betecknas 
AcadeMediamodellen. Då Hagströmska Falun varit en del av AcadeMedia en kortare tid 
(sedan november 2017) är alla gemensamma arbetssätt inte fullt implementerade ännu.  
 
Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker 
löpande under året på enhetsnivå och huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 
 
Läsåret inleds med att varje skola i kollegiet fullföljer de analyser som påbörjades i juni av 
föregående års resultat och verksamhet.   
 
Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret 
sammanfattas i skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september.  
 
I oktober genomfördes under det gångna läsåret för första gången en 
huvudmannagemensam Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som syftar till att 
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering.  
 
I november genomförs en gemensam undervisningsutvärdering där eleverna får möjlighet 
att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen 
 
I december jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov 
mot de resultat som publiceras i Skolverkets statistik SIRIS. Ev avvikelser analyseras. 
 
I månadsskiftet januari/februari följer vi upp våra elevers uppfattning om skolan (upplevd 
kvalitet) genom en elevenkät med frågor om såväl undervisning som trygghet och trivsel. 
Denna är gemensam för alla skolor inom AcadeMedia och genomfördes för andra gången 
på Hagströmska Falun under det gångna läsåret. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras 
och analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alternativt förändringar som vi bedömer 
behövs för att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 
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I april genomförs normalt årets andra undervisningsutvärdering där eleverna får möjlighet 
att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen. Med anledning av 
Covid-19 och distansundervisning genomfördes denna aldrig under VT-20. Istället 
genomfördes en extra utvärdering gällande fjärr- och distansundervisningen.   
 
I maj genomfördes en särskild utvärdering kring skolans idrottsutbildningar där vi bl a följer 
upp hur skolans upplägg för att kombinera idrott och studier fungerar och vad eleverna 
tycker om sin idrottsutbildning och träning inom vald idrott.  
 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven 
för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och 
examensmålen nås under läsåret (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl 
avgångselever som samtliga elever på skolan redovisas i resultatsammanställningen och 
kommenteras i denna kvalitetsrapport.  
   
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades 
kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 
skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 
nationella provresultat.  
 
Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 
arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 
 
Samtliga delar i verksamhetens systematiska uppföljning diskuteras och hanteras i forum 
och av personer berörda av resultaten. 
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Resultatredovisning 

Funktionell kvalitet 
Ett kvalitetsbegrepp som används inom Hagströmska är funktionell kvalitet, det handlar om 
hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje 
programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 
samt resultat på nationella prov.  

Avgångselever 
 

Andel examen 
Här nedan redovisas resultaten över andel elever med examen, övergripande, 
programspecifikt samt fördelning mellan könen. Hagströmska gymnasiet höjer för andra 
året i rad andelen elever med examen och ligger VT-20 på 91% vilket är i nivå med 
rikssnittet. Ökningen kan bl.a. förklaras med ett aktivt kvalitetsarbete med 
examensprognoser under året. Hela tre program, BF, NA och TE, når en examensgrad på 
100%, vilket är en betydligt högre siffra än rikssnittet. En betydande ökning har även skett 
på FT och SA, medan EK fallit något och IN minskat från 100% till 70%.  
 
Skillnaden i examensgrad har ökat väsentligt mellan pojkar och flickor. Resultatet för pojkar 
ligger på samma nivå som förra året, medans flickorna har ökat med hela 10 
procentenheter till 97%. En del av förklaringen kan man se utifrån resultatet av den 
utvärdering som gjordes av fjärr- och distansundervisningen som visar att 86% av tjejerna 
och 81% av killarna upplever att distansundervisningen på det stora hela fungerat bra. De 
stora skillnaderna i examensgrad mellan tjejer och killar är något som vi på skolan behöver 
analysera djupare.  
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Genomsnittlig betygspoäng 
Även de genomsnittliga betygspoängen har ökat de senaste två åren. De program som 
visar en ökning är EK, FT, NA, SA och TE. Den största ökningen kan vi se på FT där vi även 
ligger betydligt över rikssnittet. På övriga program, BA och IN ser vi ett sjunkande 
genomsnitt. Även här ser vi en markant skillnad mellan könen. Flickornas genomsnittliga 
betygspoäng har ökat med 0,5 procentenheter medans pojkarnas har minskat med 0,1 
procentenheter. Liksom med examensgraden är detta något att analysera djupare under 
kommande läsår.  
 
 

 
 

 
 

Samtliga elever 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Betygsfördelning per program och kön 

Den övergripande betygsfördelningen skiljer sig marginellt mot föregående år. Inom 
programmen kan vi se en minskning av andelen F på FT, ES, IM och SA medan andelen F 
har ökat på NA och TE. Noterbart är den höga och ökande andelen A på NA, från 35% 
läsåret 18/19 till 44% 19/20.  
 
Som vi kunnat läsa ut av ovanstående statistik så syns även här de ökande skillnaderna 
mellan pojkar och flickor. Andelen F minskar hos flickorna och ökar hos pojkarna. Andelen 
A ökar hos både pojkar och flickor medans andelen B ökar hos flickorna och ligger på 
samma nivå som under fjolåret hos pojkarna. Som nämnts tidigare är detta ett fokusområde 
för analys under kommande läsår.  
 
Analysen av andelen godkända betyg i engelska, svenska, svenska som andraspråk, 
matematik samt gymnasiearbetet visar att andelen F har minskat i de flesta kurser i 
matematik, med undantag för kurserna Ma1a och Ma3b. Även i kursen Sv1 ser vi en 

13 



minskning av andelen F. I gymnasiearbetet samt Eng7 har dock en ökning av andelen F 
skett. Resultaten kommer att diskuteras och analyseras av respektive ämnesgrupp.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nationella provresultat 
Med anledning av fjärr- och distansundervisning beslutade Skolverket att ställa in samtliga 
Nationella prov under VT-20 och därför finns inga resultat att redovisa.  
 

Upplevd kvalitet 

Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom Hagströmska är upplevd kvalitet, som 
handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina egna personliga förväntningar 
och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig 
koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  
  
 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 
Samtliga av punkterna nöjdhet, rekommendation och trivsel hos eleverna på Hagströmska 
gymnasiet har ökat markant från 2019 till 2020. Detta innefattar både att andelen elever 
som ger det högsta betyget (grönt, 7-10) har ökat och att andelen elever som ger det lägsta 
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betyget (rött, 1-3) har minskat. Noterbart är här att pojkarna ger ett högre betyg än flickorna 
på samtliga frågor.   
 

 
 

 
 

Utvärdering av läsåret 

Undervisning och lärande 

Organisering av undervisning och lärande 
Övergripande utvecklingsarbete 
Under läsåret 2019/2020 har Hagströmska gymnasiet haft fem förstelärare som fokuserat 
på olika delar av utveckling av skolan. Dessa presenteras var och en för sig nedan.  
 

Försteläraruppdrag 

Projekt 1- Utveckling av SA-programmet och dess projekt 

Beskrivning av projektet 
Projektet syftade till att utveckla och samordna, framför allt projekten, på SA-programmet 
men även utveckla arbets- och programlagsrutiner 
 
Syfte 
Att utveckla rutiner och systematisera arbetet på SA-programmet med fokus på projekt. 
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Mål 
Att utveckla ett projekt som många ämnen kan samarbeta inom samt få elever att uppnå 
examensmålen i större utsträckning samt öka integrationen mellan årskurserna. 
 
Utvärdering 
SA-programmet har nu ett FN-rollspel som mer eller mindre institutionaliserats på 
programmet. Arbetslagets elever och lärare  har i flera utvärderingar visat att man är mycket 
nöjda med arbetsformer, redovisningsformer samt resultat. Eleverna vittnar om stor 
personlig utveckling utifrån förmågor och färdigheter som examensmålen eftersträvar. 
Samarbetet mellan lärare har fungerat väl även om det funnits olika uppfattningar om 
bedömning i projektsammanhang. 
 
Fortsatt arbete 
Utveckla och förbättra delar av FN-rollspelets organisation samt utveckla grunderna för 
deltagandet för åk 1. Fortsatt arbete med bedömningsfrågor i FN-rollspelssammanhang är 
nödvändigt. 

Projekt 2 - VFU 

Beskrivning av projektet 
Utveckla VFU-verksamhet på Hagströmska Gymnasiet i Falun 
 
Syfte 
Under Läsåret 2019/2020 har arbetet med att utveckla och systematisera 
Verksamhetsförlagd Utbildning för lärarstudenter främst från Dalarnas Högskola (DU) men 
också andra lärosäten i Sverige påbörjats. I detta arbete med att systematisera och 
institutionalisera en fungerande VFU-verksamhet har ett antal åtgärder vidtagits.Huvudsyftet 
med detta arbete har varit att skapa ett forum för kollegialt lärande samt knyta närmare 
kontakt med lärarutbildningen för att skapa förutsättningar för praktiserande lärare att i större 
utsträckning ta del av pedagogisk och didaktisk forskning. Vidare syftar detta 
utvecklingsarbete till att öka möjligheten för yrkesverksamma lärare att tillsammans med 
lärarstudenter reflektera och diskutera undervisningens olika dimensioner, möjligheter och 
utmaningar i en föränderlig tid då kunskapssyner, digitalisering och frågan om anställbarhet 
vs bildning fokuseras i den samhälleliga debatten. 
 
Mål 
Att Hagströmska ska ha en fungerande VFU-verksamhet 
 
Utvärdering 
Hagströmska Gymnasiet har för att uppnå syften och mål med projektet genomfört följande 
steg på vägen mot en etablerad VFU-verksamhet på skolan: 

1.  En handledargrupp har skapats där VFU-handledare kan diskutera och formulera 
handledningens olika möjligheter och utmaningar. 
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2.   Flera  lärare är intresserade av att gå en handledarutbildning till HT2020/VT2021 

3.   En VFU-koordinator har utnämnts på skolan med viss nedsättning i tjänsten för att kunna 
ta emot, fördela och administrera lärarstudenter samt vara en länk mellan DU och 
Hagströmska Gymnasiet. 

4.   Hagströmska Gymnasiet i Falun har ingått partnerskap i PUD - Pedagogiskt 
Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum 
(RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är en mötesplats för lärare, 
skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till 
PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i 
Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s 
medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU). Vid Högskolan 
Dalarna/PUD drivs forskarskolan Skolnära. I samarbete med PUD-regionens skolhuvudmän 
utbildas forskarstuderande i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål. Dessa är 
yrkesverksamma lärare anställda inom någon av de kommuner som är anslutna till PUD. 
Forskningsprojekten är inriktade mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en 
mångkulturell pedagogisk praktik. Samverkan i forskarutbildningen sker med Karlstad och 
Umeå universitet. 

Fortsatt arbete 
Utöka antalet handledarutbildade VFU-lärare samt få en regelbundenhet i handledarträffar. 

Projekt 3 - FoU-projekt i historia 1b 

Beskrivning av projektet 
Projektet består av två delar. Dels ett undervisningsutvecklande projekt och dels ett 
forskningsprojekt inom ramen för en magisterkurs på masterprogrammet för de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Stockholms Universitet. Denna del av 
projektet redovisas och utvärderas utförligt i magisteruppsatsen och kan läsas på den länk 
som bifogas under utvärdering. Den andra delen av projektet redovisas här: Under ett år har 
tre historielärare på Hagströmska samplanerat, genomfört och utvärderat ett 
undervisningsutvecklingsprojekt med fokus att utveckla undervisningen och planerandet av 
detsamma. Vidare har projektet varit program- och årskursöverskridande. Medverkande 
klasser har varit EK19a, EK19b, SA19 samt NA18. Klasserna har haft tre gemensamma 
halvdagsexminationer men olika undervisningssätt utifrån en gemensamt planerad 
innehållsstruktur. Kort sammanfattat: Samma innehåll undervisat på olika sätt och 
examinerat med samma prov. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med detta FoU-projekt är att utveckla undervisningen på 
Hagströmska Gymnasiet. Syftet kan dock specificeras ytterligare i fyra kategorier:  
1) Att närmare knyta syftesbeskrivningar i ämnesplanerna till examinationsuppgifter och 
undervisningsdesign 
2) Hitta metoder, undervisningssätt och examinationsupplägg som reducerar antalet 
kursvarningar 
3) Att öka samsynen kring kunskapssyn och bedömning 
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4) att inom ramen för en magisteruppsats i didaktik undersöka historieförståelse och 
utvecklandet av narrativ kompetens hos elever 
 
Mål 
Ökad måluppfyllelse i historia, En utvecklad historieundervisning, Ökad samsyn kring 
planering av innehåll, examinationer och undervisning. Att förstå under vilka betingelser 
elever lär och förstår historia. 
 
Utvärdering 
Projektet har gett mycket viktiga insikter i hur undervisningen kan utvecklas för att möjliggöra 
ett utvecklat lärande i historia. Samtliga lärare är enade om att detta projekt varit det mest 
givande och utvecklande någonsin. Utvärderingen har varit systematisk och genomförts i 
fyra olika faser där lärarna började med att kategorisera och analysera elevtexter utan att 
bedöma med bokstavsbetyg med syftet att lärare ska utveckla ett språk att kunna bedöma 
texter med utan att hänvisa till kunskapskravens fyrkantiga formuleringar. Nästa fas innebar 
att identifiera vilken kunskapssyn elever har i historia. Denna fas gav insikter i sambandet 
mellan epistemologiska uppfattningar och historieförståelse. De tredje fasen innebar ett 
kategoriserande av elevtexter för att identifiera textstrukturer och utveckla ett gemensamt 
ämnesspråk för lärare och elever att formativt bedöma elevtexter. Den sista fasen innebar 
att lärarna sambedömde och diskuterade slumpvis utvalda elevtexter. Samtliga faser 
grundade sig på ämnesdidaktisk forskning och teori för att ge det kollegiala lärandet kvalitet.  
 
Fortsatt arbete 
Att förändra undervisningen kommande läsår utifrån de didaktiska insikter och resultat som 
projektet genererat. Framför allt kommer arbetet med källkritik att intensifieras då det står 
klar att elever vet ATT de ska vara källkritiska men inte HUR. Detta går också i linje med det 
projekt som undervisningsutvecklingen på skolan kommer fokusera på i två förstelärarprojekt 
på skolan ht2020. 
 

Projekt 4 – Att designa och utveckla undervisning utifrån fenomenografi och variationsteori 

Beskrivning av projektet 
Ett programlagsöverskridande undervisningsutvecklingsprojekt med fokus på att designa 
och utveckla en undervisning som utgår ifrån elevers olika förförståelser av ett 
undervisningsmoment och dess innehåll. Projektet hade följande tidsplan: 

 
1. HT19: Introduktion och identifiering av problemområde (lärandeobjekt) 
2. Jan 2020: Skapa kartläggningsuppgift 
3. Jan-mars: Genomföra kartläggningsuppgift 
4. Mars: Kategorisering av kartläggningsuppgift och design av undervisning 
5. Mars-juni: Genomförande av undervisningssekvens och utvärdering 
6. Juni: Redovisning av projekt 

 
  

Syfte 
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Att ge lärare på skolan förutsättningar att analysera elevers kunnande och lärande utifrån 
fenomenografi och variationsteori. Vidare syftar projketet till att lärare i störrre utsräckning 
ska bli medvetna om att elever referensramar och förförståelse både kan möjliggöra och 
förhindra lärande. Projektet utgår ifrån att det endast är med hjälp av 
undervisningsutveckling vi kommer åt det faktum att elever år efter år har problem med att 
klara vissa ”svåra” moment i kurser. Projektet syftar således till att förändra lärares syn på 
planering och i större utsträckning, innan undervisningen planeras, ta hänsyn till hur elever 
erfar lärandeobjektet 

  
Mål 
Att utveckla undervisningen på Hagströmska och skifta fokus från vad och om elever kan 
något till hur de förstår och kan ett visst ämnesområde. Att lärare i större utsträckning 
analyserar och förstår hur ett visst kunnande ser ut viket skapar goda förutsättningar för ett 
effektivt och utvecklat lärande. Målet med projektet är också att försöka förändra situationen 
att lärare år efter år konstaterar att elever har svårt för vissa moment utan att man försöker 
analysera och förstå varför elever tycker et visst område är svårt och därmed systematiskt 
arbeta med att komma åt dessa upplevda svårigheter med hjälp av att utveckla och designa 
 
Utvärdering 
Lärare har i två utvärderingar visat att man är nöjd med innehåll och arbetsformer. Arbetet 
har utvecklats åt olika håll. Det går att konstatera att undervisning har diskuterats och 
analyserats utifrån pedagogik-didaktiska perspektiv. Hur långt de olika ämnes-/lärarlagen 
kommit och vilken effekt det eventuellt har haft på utveckling av undervisning och lärande 
går inte att avgöra i skrivande stund, då coronapandemin abrupt avbröt projektet. 
 
Fortsatt arbete 
Att avsluta men också vidareutveckla projektet samt delvis omarbeta delar av upplägget 
utifrån nya förutsättningar läsåret 20/21 då projektet troligtvis kommer att genomföras mer 
på programlagsnivå än med halva lärarkåren i studiedagsformat. Det fortsatta arbetet ska 
således fokusera på att hitta nya arbetsformer och utarbeta och genomföra en ny tidsplan 
med uppdaterade arbetsmoment. Som exempel på det planerar under hösten flera lärare 
(kopplade till svenska, samhällskunskap och historia på Ekonomiprogrammet) att 
gemensamt arbeta med källkritik utifrån en genomförd kartläggningsuppgift, samt en 
publicerad studie. Fokus blir att designa en undervisningssekvens utifrån att eleven ska 
förstå skillnaden mellan fakta och åsikt (den kritiska aspekten) i opinionsbildande texter. 
 
 

Projekt 5 - Utveckling av undervisning i ett vetenskapligt förhållningssätt 

Beskrivning av projekt 
Inom Ekonomiprogrammet startades ett arbete upp med ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Det inkluderade en idé om ett arbetslag i arbetslaget kring gymnasiearbete, ett arbete med 
portfolio och formativ bedömning kring examensmål, samt projekt riktade mot källkritik och 
vetenskaplig metod. 
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Syfte 
Syftet med projektet var 
- en ökad samsyn kring lärandemålen 
- en utvecklad helhetssyn kring arbete med examensmålen 
- en ökad samsyn kring bedömning av centrala förmågor, samt möjliggörande av 
självreflektion hos eleven. 
 
Mål 
- En uppbyggd portfolio för bedömning och självreflektion av den muntliga kommunikativa 
förmågan. 
- Utvecklade projekt för ett systematiskt arbete med källkritik. 
- Ett projekt kring vetenskaplig metod och skrivande i årskurs två, som förberedelse för 
gymnasiearbetet. 
- En samsyn och samarbete kring gymnasiearbetet inom programmet. 
 
Utvärdering 
Portfolion finns fungerande för årskurs 1 och användes för självreflektion vid flera projekt. 
Formativ sambedömning kring muntlig förmåga i samband med ett projekt uppfattades som 
positivt av de inblandade lärarna. En del elever protesterade mot bristande tydlighet (de ville 
ha ett betyg), men samstämmigheten mellan elevens självreflektion och lärarnas bedömning 
var hög. 
 
Ett projekt kring källkritik utvecklades och genomfördes (med variationsteori som grund), 
men det uppmärksammades av inblandade lärare att eleverna fortsatt befann sig på nivån 
att “bocka av kriterier” hos en specifik text, snarare än att kunna bedöma helheten. Med 
andra ord utvecklades inte den förmåga vi avsåg, även om uppgifterna som sådana 
fungerade i lektionssammanhang. 

 
Ett projekt kring vetenskaplig metod och skrivande har utvecklats i samarbete med lärare på 
Ekonomiprogrammet, men har inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin. Det 
kommer istället att genomföras och utvärderas under våren 2021. 
 
Det problem som observerats under året är att vi inom programlaget inte har en gemensam 
syn kring vad ett vetenskapligt förhållningssätt är; varken kunskapsmässigt, 
bedömningsmässigt eller hur man undervisar i det. Det visade sig inte minst i 
gymnasiearbetet, men även i de olika projekten. Slutsatsen är att vi måste tydliggöra 
lärandemålet(n) och att gemensamt arbete, samt formativ bedömning är vägen dit. Även 
tiden har begränsat projektet under hösten pga arbete med Certifieringen (som har 
variationsteori som uttalad metod). Vidare behöver genomförandet och utvärderingen vara 
mer konkret, vilket är en utmaning när fokusområdet är omfattande och svårt att synliggöra. 
 
Projektet kring källkritik, undersökningar i samband med egen undervisning, samtal med 
elever och observation av årets opponeringar ger slutsatsen att undervisning (inom ramen 
för ett vetenskapligt förhållningssätt) sker på ytlig nivå, med avbockande av kunskapskrav i 
fokus. 
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Fortsatt arbete 
Utvecklingen av den formativa bedömningen av centrala förmågor (såväl för programmet 
som certifieringen) kommer att fortsätta under läsåret 2020/2021. Samtliga projekt med 
muntlig redovisningsform kommer att inkluderas. Därtill kommer större skriftliga uppgifter i 
årskurs ett och två att bedömas (formativt) språkligt av respektive lärare i enlighet med de 
riktlinjer jag tidigare lagt fram.  1

 
Arbetet med ett kritiskt förhållningssätt kommer att utvecklas i projekt med fokus på de 
kritiska aspekter som framkommit i aktuell forskning , samt i ett större fokus på opponeringar 2

i samband med gymnasiearbetet i årskurs 3. 
 
Avslutningsvis kommer programlaget att utveckla undervisningen kring vetenskaplig metod. 
Ett nytt projekt är framtaget (se ovan) och kommer att genomföras under januari (med tillägg 
av källkritik), samt ett ökat fokus på samsyn och undervisningsmetoder inom 
gymnasiearbetet, inte minst för tydliggörandet av lärandemålen. 
 

Projekt 6 – Systematisk elevavstämning  

Beskrivning av projektet 
Projektet har sin teoretiska grund i en modell utarbetad av Helen Timperley, som är 
benämnd den kunskapsbildande cykeln. Modellen ger ett systematiskt utformande av ett 
arbetssätt kring lärares professionella lärande. Med utgångspunkt i detta har fokus legat på 
att effektivisera skolans infrastruktur i vägen till rätt stöd i rätt tid, för både elever och lärare. 
Under läsåret har det i projektet utarbetats ett praktiskt arbetssätt i ett samtalsforum för 
elevcentrerat kollegialt lärande vars systematiska utformning bygger på den tidigare nämnda 
modellen. I detta forum har lärare från två program samlats och diskuterat elevärenden i 
syfte att stötta och hjälpa varandra att hitta lösningar, och sätt att nå fram till respektive elev. 
Med detta har det även tillkommit en dokumentationsform för att underlätta det systematiska 
arbetssättet, med en nulägesbeskrivning > mål/lösningar > kontroll av resultat med en 
intervall på två veckor. Vid mitten av läsåret gjordes ett försök att använda ett 
Schoolsoftverktyg för dokumentation av arbetet bland några lärare, något som sedan 
testades med hela kollegiet i mars månad. 
 
Syfte 
Syftet med projektet var att lägga grunden för en förändring i skolans infrastruktur i arbetet, 
och kartläggningen av elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Detta dels för 
att underlätta för lärare, och i det långa loppet genom ett pedagogiskt inriktad samtalsforum 
arbeta för att minska arbetsbelastningen för undervisande personal. Det huvudsakliga syftet 
är dock att underlätta för elever att nå målen i skolan, och därigenom höja måluppfyllelsen. 
Genom att synliggöra och kartlägga nuläget för skolans samtliga elever blir syftet också att 
underlätta arbetet för skolans skolledare i arbetet att fördela resurser över skolans 
verksamhet. 
 

1 Se Bilaga: Ansökan om förnyat förstelärarskap Philip Landgren, 2020, samt Bedömning och 
återkoppling, 2020. 
2 https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/06/ForskUL_vol_7_nr_2_s_6-25.pdf 
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Mål 
LÅ 2019/2020 

● Plan för implementation av arbetssättet på skolan 
● Utveckla arbetssättet kring elevcentrerat kollegialt lärande för att förbereda en breddning 

av det på hela skolan 
● Utveckla en dokumentationsform (innan arbetssättet implementeras) för att få fram data 

till analys för olika forum 
 
Långsiktiga mål 

● Ökad måluppfyllelse 
● Ökad upplevd skyndsamt stöd 
● Ökad upplevd kommunikation lärare - EHT 
 
Utvärdering 
Arbetet med projektet har följt den målbild som satts upp, och utöver detta har ett 
dokumentationsverktyg för arbetssättet redan under detta läsår testats i hela kollegiet, med 
ett utifrån förutsättningarna gott utfall. Utvecklandet av arbetssättet skedde i ett programlag 
bestående av lärare från två olika yrkesprogram, och tillsammans identifierade vi 
utvecklingsområden med arbetssättet och ändrade utformningen på så vis. Tidigt under 
HT2019 kunde det konstateras att det fanns ett behov av en egen dokumentationsform, för 
att effektivisera tiden vi hade tillsammans i det pedagogiska samtalsforumet. Ett sådant 
visade sig vara svårt få samtliga att använda, då många redan upplevde att man hade en 
fungerande rutin för tjänsteanteckningar. Hade detta drivits hårdare är det möjligt att 
arbetsgruppen hade kunnat använda den gemensamma tiden mer effektivt, då det i teorin 
inte skulle behövts något annat förberedelsearbete inför mötet.  
 
En utmaning som identifierades var hur det med ett delat dokument på ett säkert sätt skulle 
kunna spridas till exempelvis EHT-personal för vidare utredning om behov av särskilt stöd. 
Användandet av Schoolsoftverktyget skulle här göra det enklare att sprida information till rätt 
personer, utan att riskera att det fördelas till personer som ej behöver all data. En 
testomgång av dokumentatitonsverktyget i Schoolsoft planerades in, och förbereddes med 
en planerad genomgång i hela kollegiet på en studiedag i mars månad, något som 
dessvärre behövdes göras om pga omställningen till distansundervisning.  
 
En effekt av detta var att många ej genomförde inmatningen av datan i tid för att den skulle 
kunna användas för analys i bland annat programlagsgruppen. Trots det var det många som 
följde instruktionerna och genomförde inmatningen i verktyget. Planen för implementationen 
av arbetssättet och verktyget utformades under läsåret dels med ett förslag från ansvarig 
förstelärare, men också i samråd med ledningsgruppen för skolan. Detta för att se till att 
arbetet kunde lanseras med en så pass stor bredd att den kunde nyttjas till så mycket som 
möjligt, och att den gavs det utrymmet i utformandet av kalendariet för LÅ 2020/2021.  
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Fortsatt arbete 
Under LÅ 2020/2021 kommer arbetssättet med det elevcentrerade kollegiala lärandet att 
breddas för att innefatta hela skolan, där det kommer att finnas fem specifika 
avstämningsperioder för sammanställning av data för hela skolan. Det kommer att inledas 
med en utbildningsinsats under början av HT2020 hos samtliga programlag, och sedan är 
målet att kollegiet ska bli självgående i arbetet med Schoolsoftverktyget och samtalsformen i 
respektive programlag. Vidare är det tänkt att involvera EHT-personal i samtalsforumet, för 
att skapa ett naturligt möte mellan specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer mm. och 
undervisande personal. 

Projekt 7 – Yrkesintegrerad undervisning 

Beskrivning av projektet 
I Projektet har vi arbetat för att utveckla samarbetet mellan yrkeskurser inom  BA, IN med 
matematiken (ma1a) med utgångspunkt i examensmålen. 
En viktig del har varit att skapa struktur för samverkan mellan lärare i de olika kurserna, 
utveckla den långsiktiga planeringen föra att möjliggöra gemensam planering av projekt. 
Skapa projek där flera kurser samverkar, ex Lekstugan i åk 1 på byggprogrammet och Bush 
Byddy i åk 1 på industriprogrammet.  Det arbete som genomförts under detta läsår har till 
största del handlat om planering kring genomförande av dessa projekt. Eleverna har 
genomfört visst innehåll i ma1a kursen praktiskt i bygghallen. De moment som genomförts är 
beräkningar inom geometri med fokus på Pythagoras sats.Tanken är att vi i kommande 
arbete ska fortsätta utveckla samarbetet samt att koppla på flera teoretiska kurser och att 
skapa gemensamma bedömningsuppgifter. 
 
Syfte 
Att skapa en röd tråd inom programmets kurser och ett sammanhang för innehållet i de 
teoretiska kursernas för att  öka elevernas motivation och intresset för studierna och 
därigenom öka måluppfyllelsen. 
 
Mål 
Öka måluppfyllelsen och lusten att lära. 
 
Utvärdering 
En enkätundersökning bland  de elever som genomfört de praktiska övningarna har visat att 
eleverna är positiva till att arbeta praktiskt med innehållet i matematikkursen. De tycker att 
samarbetet över kursgränserna har varit positiv för deras utveckling inom matematikämnet 
och att de känner att matematiken är en viktig del inom deras framtida yrkesroll. 
 
Fortsatt arbete 
Att med utgångspunkt i examanesmålen fortsätta skapa ämnesövergripande projekt och att 
koppla på fler ämnen/kurser i projekten.  Att i skolans arbete med betyg och bedömning ska 
ha utgångspunkt i dessa projekt för att öka intresset för det gemensamma 
utvecklingsarbetet. 

Projekt 8 – Bedömning för och av lärande inriktat på Idrott & Hälsa och Specialidrott 

Beskrivning av projektet 
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Under läsåret 2019/2020 har ett försteläraruppdrag haft i uppdrag att skapa mötesplatser för 
pedagogiska diskussioner kring bedömning för och av lärande i Idrott & hälsa samt 
Specialidrott.  Tränare som undervisar i dessa ämnen har träffats regelbundet var tredje 
torsdag under läsåret och arbetat med detta.  
 
Träffarna har bland annat innehållit arbete med styrdokumenten där vi fokuserat på 
ämnesplanens struktur och innehåll.  Vidare så har vi arbetat med att utveckla vår förmåga 
att göra relevanta och tillförlitliga bedömningar.Vi är många som undervisar i dessa ämnen 
och här har vi arbetat med att konkretisera rörelsekvaliteter samt kroppslig förmåga. En del 
diskussioner har handlat om progressionsuttrycken och skillnader i nivåer av kunskap. 
 
Syfte 
Syftet med arbetet att tolka ämnes- och kursplaner tillsammans har varit att erhålla en 
likvärdig undervisning i idrottskurserna oavsett vilken idrottsinriktning man läser.  
 
Mål 
Ett mål med arbetet har varit att utvecklas som lärare och att upptäcka och ta vara på 
varandras kompetenser och lära kollegialt. Vidare, en ökad trygghet i att göra formativa 
bedömningar kommer på lång sikt leda till att utveckla undervisningen och öka 
måluppfyllelsen.   
 
Utvärdering 
Utvärderingen av dessa regelbundna träffar med arbete kring bedömning visar att tränarna 
tycker att detta arbete varit givande. Samtliga ställer sig positiva till att fortsätta med ett 
kvalitetsarbete kring bedömning. I utvärderingen framkom att man gärna vill arbeta mer med 
sambedömning samt att vi samverkar ännu mer i de specifika ämnen/kurser som vi 
undervisar i.  
 
Fortsatt arbete 
Under nästkommande läsår kommer detta arbete att fortsätta med Academedias kurs i 
“Betyg & Bedömning”. Det kommer att skapas nya pedagogiska mötesplatser för 
pedagogiska diskussioner, inte bara i stor grupp utan även i mindre, uppdelat i Idrott & Hälsa 
och Specialidrott. Utöver det så kommer undervisande tränare att uppmuntras att besöka 
varandras lektioner och på så sätt inspireras till samarbete och utbyte av ideeér. Dessa 
auskultationer är också bra tillfällen för att diskutera bedömningar av rörelsekvaliteter. 
 
Vid sidan av försteläraruppdragen sker kollegialt utveckligsarbete i programlagen samt i 
ämneslagen. Redovisning av dessa återfinns nedan.  
 
 
 

Organisering av undervisningen 
Skolan är organiserad i programlag respektive ämneslag där arbete med skolutveckling och 
kollegialt lärande har en naturlig plats. Här nedan följer redovisningar av årets arbete i de 
olika grupperingarna. Gällande ämneslagen är endast de tre största representerade i 
rapporten.  
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Programarbetslag 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Beskrivning av programmet 
Bygg och Anläggningsprogrammet har inriktningar husbyggnad, måleri (enbart åk 2 och 3 
läsåret 2019-20)och anläggningsfordon. 

I Främby hallar, ca 2 km från skolans huvudbyggnad sker undervisning i yrkeskurserna 
för bygg och anläggningsprogrammet inriktningarna husbyggnad och måleri. Den 
tredje inriktningen anläggningsmaskinförare har sin bas för yrkeskurserna på Ingarvet 
som ligger ca 3 km från skolans huvudbyggnad. 

Under åk 1 läser alla yrkeskurserna Bygg och anläggning 1 och 2.  Åk 1 eleverna 
kommer då få testa på en rad olika praktiska moment inom de olika inriktningarna för 
att få en bild inför valet av inriktning.Ingen APL under åk 1. 

Under åk 2 är eleverna indelade efter inriktning. Alla elever har åtta veckors APL som 
är uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen 

Under åk 3 fortsätter eleverna med samma inriktning som under åk2 men med 
fördjupningar inom Beklädnad/Montage/Ombyggnad/Arbetsmiljö & Säkerhet. Detta 
sker genom projekt ute i Främby, genom studiebesök och externa föreläsare från 
branschen samt arbetsmarknadens parter. Alla elever har åtta veckors APL som är 
uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen, med 
möjlighet till utökad APL om eleven så önskar och vi anser att det är lämpligt sett till 
studiesituationen. 
 
Det som kännetecknar programmet är att vi inom anläggnings programmet besitter sveriges 
modernaste maskinpark enligt sweco. Vi kan erbjuda en bra unik möjlighet att kombinera 
idrottssatsning med sin bygg och anläggningsutbildning  

 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
Lekstugan (åk1)  Under höstterminen startar eleverna ett projekt där de bygger en lekstuga 
vilket innefattar många moment inom yrket husbyggnad.  Detta kommer göra  eleverna väl 
förberedda inför de kommande två åren av gymnasiet. Projekt innefattar några av de 
teoretiska kurserna så som ma, sv, och engelska vilket gör att innehållet i dessa kurser sätts 
i ett sammanhang och skapar en röd tråd i deras utbildning 

Industriprogrammet 

Beskrivning av programmet 
Industriprogrammet på Hagströmska har två inriktningar, produkt- och maskinteknik och 
svetsteknik.  
Kurserna ligger fördelade över åren utefter svårighetsgrad, och APL-veckorna är fördelade 
under år två och tre (fyra veckor per termin). 
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På Industriprogrammet strävar vi efter att eleverna ska bli internationella svetsare, 
IW-svetsare, som resulterar i ett diplom. De har även möjlighet att ta två svetscertifikat. På 
produkt- och maskinteknikinriktningen har eleverna möjlighet att ta grönt certifikat i 
CNC-teknik. 

 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
En organisering som är speciell på industriprogrammet finns i år 1. Klassen delades upp i tre 
delar, där varje grupp jobbade med en kurs i taget. En halvdag per station, på ett roterande 
schema (Produktionsutrustning 1, Industritekniska processer 1, Datorstyrd produktion 1 och 
svets grund). Uppdelningen gjordes för att maskinparken ska räcka till, och av 
säkerhetssynpunkt, men även för att ge eleverna en varierande och hållbar undervisning. De 
praktiska arbetsmoment som Industriprogrammet innefattar medför ofta stora risker, vilket 
gör att det är av stor vikt att ta detta på stort allvar. Genom att dela upp klassen i delar får 
alla elever större möjlighet till stöd, och en säkrare tillvaro på skolan. Med arbetssättet lägger 
vi en stabil grund att bygga vidare på framöver. 
 

Fordonsprogrammet 

Beskrivning av programmet 
Fordons- och transportprogrammet på Hagströmska Gymnasiet utbildar yrkesförare inom 
lastbilsbranschen. Upplägget är att eleverna varvar teori med körning och allt eftersom 
skriver de teoriprov på trafikverket och gör körprov för sina behörigheter. Det största 
problemet vi har i vårt program är yrkeskompetensbeviset som eleverna behöver ha för att 
bli anställningsbara inom transport. Yrkeskompetensbeviset är en nödvändighet för att 
kunna arbeta som, exempelvis, lastbilschaufför.  
 
Det som kännetecknar vårt program är: Ett relativt nytt (och delvis ungt) arbetslag som 
verkligen vill jobba fram en riktigt bra transportutbildning. 

 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
Ett projekt (eller större uppgift) som eleverna haft i åk 2  är att lasta en lastbil. Upplägget är 
liknande gymnasiearbetets upplägg. De ska i grupper göra en planering först över hur lasten 
ska placeras och hur den ska lastsäkras. Sen ska det genomföras, då har de antingen fått 
dirigera en elev från bygg- och anläggningsprogrammet, som kört hjullastaren. Därefter har 
de arbeta tillsammans i gruppen för att utföra det som planerats. Efteråt har de fått säga vad 
som var svårt, och om de skulle gjort på liknande sätt eller ändra om ifall de skulle gjort 
uppgiften igen. Detta för att förbereda eleverna på ett tankesätt som bygger på ett arbetssätt 
som bygger på att: ‘planera -> genomföra -> utvärdera’. 
 

Natur/teknikprogrammet 

Beskrivning av programmet 
Naturprogrammet 
Vi har inriktning Natur natur. Matematiken går som en röd tråd genom utbildningen (Ma 1c-4, 
5 som valbar kurs) till denna har vi programspecifika kurser som biologi, fysik och kemi. 
Programmets fördjupningskurser är Naturvetenskaplig specialisering och Miljö och 
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energikunskap. Vi fokuserar på vetenskapligt skrivande, att göra bra frågeställningar som 
genererar en metodisk undersökning. I våra projekt jobbar vi ämnesövergripande och vi 
arbetar kollegialt med sambedömning av elevernas arbeten. I projekten får eleverna träna på 
att arbeta med helt öppna laborationer (egen frågeställning, egen metod osv). I kursen 
Naturvetenskaplig specialisering får eleverna möjlighet att jobba extra med sina 
gymnasiearbeten. Vi uppmuntrar våra elever att delta i Utställningen Unga forskare där man 
kan vinna stipendier för sitt gymnasiearbete. 
 
Teknikprogrammet 
Vi har inriktning Design och Produktutveckling och har därför riktat våra kurser mot detta. I 
åk 1 börjar eleverna med Teknik 1 och får börja titta lite på 3d-skrivare samt delta i projekt 
som övar deras innovativa förmågor och samarbetsförmågor. I åk 2 fortsätter de jobba med 
Teknik 1 och 3d-skrivare samt påbörjar CAD 1. De är då med i innovationstävlingen 
Blixtlåset där de tävlar med en uppfinning, både vad gäller konstruktion och presentation. I 
åk 3 läser de Konstruktion 1, Elektronik och Mikrodatorteknik samt Gymnasiearbete där de 
får bygga något eget projekt som fördjupar deras kunskaper i CAD och 3d-utskrifter. Genom 
att kombinera Konstruktion och Gymnasiearbete kan eleverna göra ett större projekt och få 
högre betyg än E för sitt projekt. Kunskaperna eleverna besitter efter åk 3 är efterfrågade 
och flera av eleverna är redo för arbetslivet om de inte väljer att studera vidare.  
 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
Alla våra projekt syftar till att programmålen ska uppfyllas. Så de utformas snarare efter 
programmål än kursernas centrala innehåll. 
 
Blixlåset: Vi har haft flera omgångar med projekt kring innovationstävlingen Blixtlåset. 
Flerveckors uppstart med samarbete mellan Design, Teknik, Svenska och Engelska. 
Delavslut med rapportskrivning samt presentation på engelska Där har vi gjort större delen 
av projektet men pausat projektet för överlämning till våren för prototyptillverkning. Vårens 
projekt handlade om slutföring med prototyptillverkning med samarbete med Design och 
Cad1. Vid framskjutning av hela tävlings tillfället på grund av corona så hade vi en egen 
presentation med intern tävling med jury och publikens pris på tio14. Vi planerar att deltaga i 
tävlingen i höst denna gång under Konstruktion.  
 
Gruvan (Na + Te åk1): Projekt där elever efter studiebesök, inläsning m.m. väljer bland 
många frågeställningar kring Falu gruva att fördjupa sig på. Inkluderar fältmätningar, 
materialinsamling och en första övning på att redovisa sitt resultat i rapportform. Projektet 
examineras i Samhällskunskap, kemi, svenska och engelska. Fokus är på hållbar miljö och 
samhällsbyggande. 

 

Samhällsprogrammet 

Beskrivning av programmet 
SA-programmet på Hagströmska Gymnasiet Falun bestod läsåret 19/20  av 6 st lärare och 5 
klasser (2st åk 3, 2st åk 2 och 1st åk 1). Läsåret 19/20 var det sista läsåret då programmet 
erbjöd 2st inriktningar Beteende och Samhällsvetenskap, då sista kullen “samsammare” tog 
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studenten i år.  Fortsättningsvis kommer SA-programmet bestå av beteendeinriktning och 
dessutom är det intag på 1 ny klass per läsår vilket betyder att nästa läsår 20/21 kommer 
antalet klasser på SA-programmet vara 4 st( 2st åk 3 , 1st åk2, 1st åk 1. Samtliga klasser 
har klassinformatörer som är medlemmar i arbetslaget. Beteendeinriktningen har en 
specialiseringskurs som försöker betona samhällsfrågor av internationell och nationell 
karaktär vilket inneburit att eleverna studerat integrationsfrågor, globala frågor samt fred och 
konflikt. Programmet intensifierar nu arbetet med att försöka hitta en tydlig 
beteendeinriktningsprofil  
 
 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
FN-rollspel -  projektet med programmålen i fokus 
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och 
världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors 
livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som 
gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens 
strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat 
demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna 
förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. 
(Examensmål Samhällsvetenskapliga programmet) 
 
Utifrån ovan citerade programmål blir eleverna i årskurs 2 och 3 blir tilldelade länder som de 
ska representera i ett rollspel. De tillhör olika utskott som exempelvis; miljö, fred och konflikt 
eller sociala frågor. Under läsåret förbereder sig eleverna genom att läsa in sig på ett 
problemområde. De skriver en resolution och argumenterande tal och driver sin fråga eller 
ståndpunkt genom att samarbeta med andra delegater från andra länder som kan tänkas ge 
stöd för att rösta igenom den egna resolutionen eller mot andras resolutioner i 
förekommande fall.  
 
Klädsel och rekvisita tillsammans med ett genomgående formellt språk  bidrar till att 
eleverna vågar delta i spelet med engagemang. Förberedelserna med inläsning, resolutions- 
och talskrivande står för huvuddelen av tiden. Själva rollspelet där talen framförs pågår 
under en veckas tid med generalrepetitioner och lobbyingverksamhet inräknat. Eleverna 
läser de andras resolutioner och förbereder för- och mottal som de framför inför en större 
grupp  elever ca 25. Den sista dagen, spelets höjdpunkt eller grande finale om man så vill, 
framför de elever som önskar, sina tal inför en ännu större publik i en större lokal utanför 
skolan. Åk 1 har rollen som journalister i detta spel. De lyssnar på talen som eleverna i 
årskurs 2 och 3 framför och intervjuar delegaterna. Under 3 - 4 veckor per år arbetar 
samtliga elever på det samhällsvetenskapliga programmet med detta projekt som är 
ämnesövergripande.  
 
När vi vi utvärderat projektet har i princip alla elever ansett att de lärt sig mycket om 
samhällsfrågor och internationella beslutsprocesser. De har också framhållit den personliga 
utvecklingen genom att “våga delta i spelen”  som viktig och värdefull.  
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Gymnasiearbete 
Under året har det arbete som lagts ner för att strukturera upp arbetet med gymnasiearbeten 
gett resultat. Att skapa en råd tråd mellan sam2 → humhum → gymnasiearbete kring 
planering av, undervisning kring och genomförande av gymnasiearbete har bidragit till en 
högre måluppfyllnad tidigare på läsåret och minskat stressen för elever, handledare och 
medbedömare. Erfarenheter från detta kan förslagsvis användas för att, beroende på 
förutsättningar, a) bygga upp en ny programgemensam struktur för arbete mot 
gymnasiearbete under hela gymnasietiden med medverkan från flera ämnen (rimligen t.ex 
språkämnen) eller b) utöka det redan existerande arbetet i de ämnen som nu medverkar. 
 
FoU-projekt i historia 
Årskurs 1 på SA-programmet har under läsåret deltagit i ett stort programöverskridande 
undervisnings- utvecklingsprojekt med syftet att utveckla historieundervisningen på 
Hagströmska Gymnasiet. Syftet kan specificeras i tre kategorier: 1) Att närmare knyta 
syftesbeskrivningar i ämnesplanerna till examinationsuppgifter och undervisningsdesign. 2) 
Hitta metoder, undervisningssätt och examinationsupplägg som reducerar antalet 
kursvarningar. 3) Att öka samsynen kring kunskapssyn och bedömning. Projektet 
genomförde under HT tre gemensamma examinationer på förutbestämda datum. Dessa 
prov har sedan analyserats och diskuterats i olika faser under VT. Projektet har varit oerhört 
framgångsrikt och genererat en mängd ämnesdidaktiska insikter för lärare inför framtida 
ämnesdidaktiska överväganden vid planering och design av undervisning i historia. 
 

Ämneslag 

Matematik 

Beskrivning av ämnet på skolan 
Undervisningen i matematik är mer styrd än andra ämnen. Även bedömningen styrd utefter 
nationella provens bedömning. 
 
De flesta av lärarna i ämnet använder Kunskapsmatrisen och geogebra som hjälpmedel. 
Ma1a har under detta läsår genomförts på två år men detta kommer att ändras till nästa 
läsår då blivande åk 1 kommer att läsa på ett år. I Ma 1a på byggprogrammet har viss dela 
av kursens innehåll genomförts praktiskt på yrkespassen. 
 
Projekt eller liknande genomförts inom ämnet under året  
Lovskolan 
Positivt att det gick att genomföra även på distans med nöjda elever och att denna 
möjligheten finns framöver.  
Vad vill vi utveckla: 

● Tydlig information om lovskolan tidigt under läsåret. 
● Erbjuda lovskola på lov tidigare under läsåret.  
● Information till elever med anmälan i tid innan varje omgång där det ska vara 

bindande anmälan.  
● Information till vårdnadshavare i tid, redan på föräldramöte. 
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● För att ovanstående ska fungera så måste vi ta beslut om vilka kurser vi ska satsa 
på. Detta för att kvalitetssäkra den undervisning som ska ske.  

● Hur många elever ska vi erbjuda? Hur många lärare kan vi använda? 
 

Projekt “Köpa hus” på ekonomiprogrammet 
Ett projekt på ekonomiprogrammet med en tydlig matematikinriktning startade i år för åk 2. 
I detta projekt arbetar man ämnesövergripande i matematik, svenska, engelska, 
Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och företagande, Affärsjuridik, Samhällskunskap 2 och 
Marknadsföring för att utveckla elevernas kunskaper om bostadsmarknad, lån och 
amortering, och sparande. Eleverna får i uppdrag att köpa ett hus eller en lägenhet till sin 
familj. De ska sedan räkna på alla utgifter och skapa en budget. De ska också ta lån och ha 
sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Utöver detta ska de se över ränteläget över tid, 
lära sig om olika sparformer samt jämföra bostadsmarknaden i Sverige med 
engelskspråkiga länder, vilket utökar elevernas globala medvetande. 
 
Projektet redovisas sedan muntligt och bedöms gemensamt och formativt. För det 
ändamålet har programmet tagit fram en matris som används för muntliga presentationer. I 
slutet av projektet utvärderar eleverna sitt arbete utifrån samma matris, samt reflekterar över 
vad de lärt sig. Det sker i portfolion. 
 

Engelska 

Beskrivning av ämnet på skolan 
Skolan erbjuder kurserna Engelska 5 och 6 för alla program samt Engelska 7 som ett 
individuellt val för de teoretiska programmen. Ämneslaget har tillsammans arbetat fram ett 
gemensamt blockupplägg, som innebär att alla elever får arbeta med samma 
ämnesområden i Engelska. 
 
I Engelska 5 finns i dagsläget sex olika block, Engelska 6 har fem block och Engelska 7 har 
sex block. Det som kännetecknar ämnet Engelska på Hagströmska gymnasiet Falun är 
samplaneringen som gör att eleverna, oavsett vilket program de går, får arbeta med 
liknande saker. Detta möjliggör också fler möjligheter till sambedömning och auskultation. 
 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
Under läsåret 2019/2020 har ämneslaget för första gången genomfört blockupplägget på 
alla program, någonting som ska utvärderas under innan höstterminen -20. I samband med 
detta har ämneslaget arbetat fram uppgifter tillsammans som har använts i undervisningen 
under läsåret. Vidare har ämneslaget även genomfört ett mindre auskultationsprojekt där vi 
tittade specifikt på extra anpassningar i samband med uppstart av lektion. Alla lärare i 
ämneslaget besökte minst en annan lärares lektion och observationerna diskuterades under 
ett ämneslag där vi kunde ge varandra tips. Vi kunde dock också konstatera att ämneslaget 
jobbade bra med extra anpassningar. 
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Svenska 

Beskrivning av ämnet på skolan 
Ämnet Svenska på Hagströmska gymnasiet i Falun präglas främst av att kurserna i ämnet 
starkt kopplas till respektive program. Anpassning av innehåll och upplägg samt 
examinationer är beroende av hur programmålen ser ut samt hur samverkan inom projekt 
eller övrig infärgning är upplagd inom vardera program. 
 
Vad gäller arbetet med ämnets praktiska ramar har vi under årets ämneslagsmöten arbetat 
med att ställa upp önskemål om inköp av läromedel samt skönlitteratur; klassuppsättningar 
och enskilda verk, diskuterat fokusområden för fortbildning, planering av NP, utvecklat 
arbetet kring bedömning och betygsättning. Utöver dessa grundläggande arbetsområdena 
har vi fokuserat på utveckling av arbetet med litteraturmålen i kurserna.  

 
Svenskämnet kännetecknas av ett kontinuerligt arbete med utformning av kurser anpassade 
till respektive program med därtill hörande programmål. Vi arbetar även med att anpassa 
utformning av uppgifter samt examinationer utifrån elevers behov och nivåer, en 
genomgående flexibilitet och fungerande samarbetsvilja med andra kurser och ämnen.  
 
Projekt eller liknande genomförts inom programmet under året  
Svenskämnet är involverat i ett flertal projekt kopplade till främst de studieförberedande 
programmen. Vi har däremot inte ett ämnesgemensamt projekt överlag som vi arbetat med 
under detta läsår, mer än att vi startat upp ett forskningsprojekt som berör läsning av 
skönlitteratur, vilket hittills endast två lärare är involverade i, men som framgent är tänkt att 
beröra samtliga lärare inom ämneslaget. Följande projekt är de som involverat svenskämnet 
mer utförligt inom respektive program:  

 
Ekonomiprogrammet arbetar kontinuerligt med muntlig framställning i samband med projekt 
(specifikt Draknästet och Köpa hus). I år har vi påbörjat ett projekt där vi gått från individuell, 
summativ bedömning mot gemensam formativ bedömning, med hjälp av en framtagen 
matris. Inför återkopplingen fick eleverna även möjlighet till en självvärdering utifrån samma 
matris. 
 
Inom Samhällsvetarprogrammet har ett gemensamt ämnesövergripande projekt för samtliga 
årskurser utarbetats  - FN-rollspelet -  där svenskämnet bidrar genom att arbeta med och 
lägga fokus på den retoriska arbetsprocessen. Projektet syftar till att utveckla elevernas 
förmåga att arbeta med sammanställning av relevant underlag, skriva och framföra tal utifrån 
givna sammanhang och målgrupper samt skriva texter anpassade till målgrupper och 
sammanhang.  
 
Inom  Naturvetenskapliga programmet samt Teknikprogrammet har svenskämnet bidragit i 
samtliga ämnesövergripande projekt med fokus på vetenskapligt skrivande. Projekten har 
examinerats genom olika former av texttyper men i samtliga fall med fokus på att genomföra, 
sammanställa och utvärdera ett arbete där texten ska anpassas till ett sammanhang och 
därtill hörande formalia.  
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Icke legitimerade lärare/handledning 
Behörigheten hos lärarna är mycket hög. I de gymnasiegemensamma ämnena har skolan 
under året endast haft två lärare som saknar behörighet. Kontinuerliga samtal kring 
bedömning har skett med dessa under året.  
 
På yrkesprogrammen är behörigheten lägre, men flera av lärarna där är under utbildning 
och målet är att även inom de områdena ha en hög behörighet.  
 
Tränarna, ca.30 st, i 13 idrotter är rekryterade utifrån sin specialistkompetens och har 
relevant tränarutbildning men saknar ofta formell behörighet. Undervisningen planeras och 
följs upp i samråd med legitimerad lärare i idrott. Under året har tränarna arbetat 
tillsammans med en av våra förstelärare med läroplan och bedömning, se beskrivning av 
förstelärarprojekt ovan.  
 
Till kommande år planeras en utbildning genom Karlstad universitet kring betyg och 
bedömning. Detta tror vi kommer att höja kompetensen ytterligare och säkerställa att 
eventuellt icke legitimerade lärare får det stöd de behöver i bedömningen.  
 

Organisering av idrottsutbildningar 
Idrottsutbildningarna på Hagströmska Gymnasiet är en central del av verksamheten. Skolan 
erbjuder 15 olika idrotter vilka går att kombineras med skolans samtliga program. 
Idrottsutbildningen drivs i två olika former Nationell Idrottsutbildning, även kallad NIU samt 
lokal idrottsutbildning även kallad LIU. För NIU-elever erbjuds studier om 400 p inom ämnet 
specialidrott. I elevens studieplan syns dessa i det individuella valet om 200 p samt utökad 
studieplan om 200p. Elever som går på nationell idrottsutbildning kan aktivt välja att ersätta 
200p, de oftast utökade mot programmets fördjupningskurser. På lokal idrottsutbildning 
erbjuds eleven 200p inom ämnet Idrott och hälsa och då specialiseringskurserna 1 och 2. 
Alla idrottselever läser även den gymnasiegemensamma kursen Idrott och hälsa 1 i åk 1 om 
100p.  
 
De olika lektionerna, läs träningar, finns schematiskt positionerade vid fyra tillfällen per 
vecka med två eftermiddagspass, måndag och fredag, samt två morgonpass tisdag och 
torsdag. Träningarna leds av skolans tränare som planerar och genomför träningarna utifrån 
ovan nämnda kurser. Då de olika idrotterna skiljer sig i karaktär så skiljer sig också 
träningsplaneringar och intensitet på de olika idrotterna beroende på de aktivas intensitet i 
den personliga årsplaneringen. Utöver de fyra tillfällena som finns schemalägga så bedrivs 
även träningsläger och tävlingar i skolans regi. De populära idrottsutbildningarna lockar 
elever från andra kommuner och ca 250 av de 500 idrottande eleverna har valt att flytta till 
Falun för att kombinera sina studier med idrott. Den komplexitet som omgärdar ett 
idrottsgymnasium kräver därför att idrottselevernas utomskoliga situation behöver 
säkerställas. Kontakter och samarbeten med föreningsliv är här centrala och ligger på 
tränarna och idrottsrektors ansvarsområde. Boendeansvarig finns anställd på skolan för att 
säkerställa idrottselevernas boendesituation.   
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Organisering av APL 
APL-perioderna på Hagströmska Gymnasiet är idag fördelade enligt 8 veckor under läsår 2 
och 8 veckor under läsår 3. Anskaffning av APL-platser sker dels genom programråd, dels 
via lärarkontakter samt att eleverna själva tar första kontakten med företaget. När elever 
själva ordnar plats tar lärare därefter över och gör riskanalys, APL-plan och besöksplan. 
Enligt önskemål från företagen själva från tidigare programråd, uppmanar lärarna eleverna 
att i första hand kontakta företagen själva cirka 1-2 månader innan APL-periodens start. 
 
Skolan bjuder in till programråd för varje program 2ggr/läsår. Då det tidigare år varit svårt 
att få företagen att komma på programråden på skolan har det till detta läsår gjorts 
ytterligare insatser inom Bygg och anläggningsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet 
där lärare genomfört företagsbesök och intervjuat företagen på plats om deras upplevelser 
kring APL. Underlaget har därefter sammanställts av biträdande rektor samt diskuterats på 
interna veckomöten bland lärarna. Utifrån att Covid-19 förändrade genomförandet av 
vårterminens planerade programråd har istället företag kontaktats från skolan endera enskilt 
eller genom att digitala programråd hållits.  
 
Sett till beslut av vilka kurser som skall förläggas på APL sker en årlig genomgång av 
poängplanerna i de olika programmen där lärarna med stöd av biträdande rektor arbetar 
fram ett underlag till uppdatering av dessa. I slutet av varje läsår sker även en utvärdering 
av APL periodernas fördelning under läsåret tillsammans med lärarna för att detta skall 
synka på bästa sätt med branschens förutsättningar och behov. Beslutet förmedlas därefter 
ut till vårdnadshavare och elever under början på sommarlovet. 
 
Under APL sker vidare besök eller samtal av undervisande lärare med arbetsplatsen där 
framtagen arbetsplan tas upp med handledaren. Målsättningen för respektive lärare är att 
genomföra 1-2 st besök för varje APL-period. I vissa fall befinner sig dock eleven på en 
APL-plats som ej möjliggör besök i samma omfattning, och i dessa fall förs istället en 
kontakt med handledaren över telefon/videosamtal. 

 

Anpassningar utifrån Covid-19 

Det har under vårterminen, och utifrån rådande situation i landet, varit svårt inom vissa 
program att att lösa APL-platser för eleverna. Skolan har utifrån detta, med stöd från 
huvudmannen, jobbat fram alternativa lösningar under APL för de elever som ej lyckats få 
plats alternativt känt stor oro för att bege sig ut på en arbetsplats utifrån personliga 
anledningar. Huvudmålet från skolans sida har hela tiden varit att eleverna skall kunna få 
genomföra sin APL på ordinarie sätt och merparten av eleverna på samtliga yrkesprogram 
har också kunnat göra detta. Om det dock visat sig att skolan ej lyckats ordna med en 
APL-plats för en elev så har de i första hand blivit erbjudna undervisning inne på skolan 
motsvarande kurser och undervisningstid som APL omfattar. På Fordon och 
transportprogrammet har eleverna även erbjudits ytterligare körträning med lärarna på 
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programmet under vissa APL-dagar för att ta igen körning som de missat i samband med 
att pandemin blossade upp.   
I de fall där elever känt stor otrygghet att lämna hemmet helt, har ansvarig lärare anpassat 
med hemuppgifter där eleverna fått genomföra både praktiska och teoretiska moment på 
egen hand med hemmet som utgångspunkt. Uppgifterna har sedan följts upp individuellt 
mellan läraren och eleven löpande under perioden.  
 
Samtliga anpassningar av denna form har föregåtts av samtal där biträdande rektor 
tydliggjort skolans och huvudmannens ståndpunkt kring APL utifrån 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och där eleven därefter fått framföra sin specifika 
anledning till upplevelsen som grund för beslut om anpassning. De program som under 
vårterminen drabbats hårdast av pandemin är Barn- och fritidsprogrammet och 
Industriprogrammet.  
 

Arbete med ordningsregler och studiero 
Skolan har under läsåret genomfört en utvärdering av trivselreglerna med elever och 
personal. Utifrån dessa framkom inget som grund för ändring av reglerna. Problematik kring 
plagiat och fusk har under året lyfts från lärare och distansundervisningen har 
problematiserat detta ytterligare. Arbete med en plan för gemensamt arbete med området 
görs och det skrivs även in i reglerna till kommande läsår.   
 

Organisering kring extra anpassningar 
Alla elever som börjar på Hagströmska gymnasiet får vid starten fylla i en enkät från 
elevhälsan med frågor om bland annat deras behov av extra anpassningar. Vid sidan av 
denna enkät fyller överlämningar från andra skolor en viktig funktion i arbetet med att se till 
att eleverna får de extra anpassningar de behöver. Den information som elevhälsan på detta 
sätt får in om de nya eleverna sammanställs av skolans specialpedagoger och delas med de 
lärare som undervisar den aktuella eleven. Från det att dokumentation om extra 
anpassningar tidigare gjordes i pappersform har skolan de senaste två åren övergått till en 
digital lösning där de extra anpassningarna i stället sparas i Google Drive i mappar som 
delas mellan undervisande lärare. Detta system har visat sig vida mera effektivt än det 
tidigare eftersom alla undervisande lärare nu direkt får den information de behöver om 
elevens behov av anpassningar utan att de behöver gå och hämta ett dokument hos 
specialpedagogerna. 
 
Några vanliga extra anpassningar som eleverna på skolan har är hjälp med igångsättning 
och planering av uppgifter, möjlighet att lyssna på inlästa texter samt utökad tid i samband 
med prov. Samtliga elever på skolan har en egen användare på www.inlasningstjanst.se 
med vars hjälp de kan lyssna på texterna i de flesta läromedel som skolan använder. Utöver 
detta har alla elever, genom sin skoldator, tillgång till Oribi Speak med vars hjälp de kan få 
text från skärmen uppläst för sig samt prata in text så att den omvandlas till skriven text. 
Under HT 2018 besökte skolans specialpedagoger alla klasser på skolan och höll en 
föreläsning om hur dessa pedagogiska hjälpmedel fungerade. Detta kompletterades under 
VT 2019 med att alla lärare fick samma föreläsning så att de bättre skulle kunna stötta 
eleverna i det dagliga arbetet med verktygen. 
 

34 

http://www.inlasningstjanst.se/


Under en av studiedagarna i januari 2019 ansvarade elevhälsan för en halvdag på temat 
extra anpassningar. Utvärderingen av denna visade att de flesta lärare såg ett 
utvecklingsbehov på skolan när det gäller rutinerna för hur extra anpassningar ska göras, 
hur dessa ska dokumenteras samt hur de ska spridas till berörd personal. En slutsats är att 
de dubbla spår med å ena sidan dokumentation i pappersform för de elever som gått längst 
tid på skolan och å andra sidan digital dokumentation för de nyare eleverna har varit en 
bidragande orsak till att flera lärare uttrycker att de är osäkra på vilka rutiner som gäller. 
Elevhälsan har tagit på sig uppdraget att arbeta med ärendet för att förtydliga vad som ska 
gälla under nästkommande läsår. 
 

 

Utvärdering undervisning och lärande 

Utvärdering- Undervisningens kvalitet 
Nedan följer utvärdering från respektive program- och ämneslag.  
 
Programlag 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Vad har fungerat bra på programmet under läsåret? 
Vilja finns hos lärarna i programlaget att arbeta vidare mot bättre struktur/ årshjul mm. God 
“laganda”.  

 
Vad vill ni lyfta fram som positivt på programmet?  
Utifrån resultat av elevenkäter så ser vi att eleverna trivs och känner sig trygga på 
programmet. Vi har väl fungerande lokaler och maskiner, rymliga och stora ytor väl lämpade 
för sitt ändamål. 

 
Vad skulle kunna förbättras inom programmet?  
Ett område som vi ska arbeta med att fortsätta att utveckla projekt som involverar fler av 
programmets kurser. Vi ska också utveckla arbetet med bedömningsprocessen för bla öka 
tydligheten i den feedback vi ger våra elever. En elev ska med lärare och mentorsstöd ta 
ansvar för sina studier och arbeta mot sina målbetyg.  

 
Vilka mål har ni för programmet för kommande läsår? 
Programmets stora mål är att under kommande år är att för åk1 fortsätta utveckla ett 
projektarbete med utgångspunkt i examensmålen och som i någon mån innefattar elevernas 
alla aktuella kurser. Projektet ska löpa under stora delar av läsåret och startas upp och 
avslutas med en schemabrytande period på ca två veckor för att tydliggöra projektets början 
och slut och för att skapa bättre förutsättningar för samarbete över kursgränserna. 

 
Vilka långsiktiga mål har ni för programmet?  
Att få eleverna att känna att innehållet i programmets olika kurser sätts i ett sammanhang 
och att det finns en röd tråd. Att eleverna känner att de känner till syftet med 
undervisningens innehåll  och att de får tydlig feedback. 
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Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  
Utöka användandet av digitala läromedel (om möjligt) och digital undervisning, samtal med 
elever digitalt.  
 

Fordonsgrammet 

Vad har fungerat bra på programmet under läsåret? 
Det som har blivit bättre under läsåret är att vi upplever att vi blivit lyssnade på i större 
utsträckning än i början av hösten. Det känns som att vi fått mer utrymme att fatta beslut 
gällande verksamheten och inte behöver “fråga om lov” då uppenbara behov funnits för att 
upprätthålla verksamheten. 
 
Vad vill ni lyfta fram som positivt på programmet?  
Det relativt nya (och delvis unga) lärarlaget är väldigt drivet och vill utveckla programmet 
framåt dagligen. Detta görs genom ett brett tankesätt och med försök till olika typer av 
undervisningsmaterial, som t.ex. visuell/kinestetisk inlärning med hjälp av kartongbitar.  
 
Vad skulle kunna förbättras inom programmet?  
Strukturen sett till schema och fordon behöver finnas. Planering och samverkan med andra 
ämnen/lärare samt övrig utveckling (se transportstafetten) blir möjlig att genomföra först när 
vi har förutsättningar för detta och kan göra det mesta av tiden för eleverna. Mer gemensam 
tid för att bli mer insatta i varandras elever, underlätta för kollegialt lärande.  

 
Vilka mål har ni för programmet för kommande läsår? 
Måluppfyllelse. Ämnesövergripande samarbete. Att samarbeta mer med andra skolor och 
branschen. 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för programmet?  

- Årets transportskola inom ett par år! 
- Att ha ett antal fasta APL platser för våra elever. Närmare samarbete med större 

företag. 
 

Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  

- Vikten av att skapa struktur till eleverna. Behövdes verkligen mitt i allt kaos. 
- Se över provsituationer. Kom fram efteråt att det fuskades.  
- Formativ bedömning i praktiska moment blev svår då vi ej kunde kolla av 

kunskaperna praktiskt på samma vis. 
- Men i coronasituationen har vi blivit tvungna att arbeta formativt genom digitala 

hjälpmedel och det har varit mycket lärorikt. 
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Industriprogrammet 

Vad har fungerat bra på programmet under läsåret? 
Under året har upplägget för ettorna fungerat väldigt bra (nämnt ovan). Alla elever blir 
sedda, och kvalitetsnivån har höjts avsevärt som resultat. Årets ettor har visat högre 
motivationsnivå, och mycket kan kopplas till variationen i det rullande schemat (teori varvas 
med praktik under en dag). 

 
Vad vill ni lyfta fram som positivt på programmet?  
Arbetet med ettorna har fungerat mycket bra under året. Eleverna känner sig trygga, det 
finns en god sammanhållning och det tror vi kan kopplas till ett ökat elevantal. Till det 
tillkommer en vilja att utveckla programmet och fortsätta att bygga på det unika och 
framgångsrika. 

 
Vad skulle kunna förbättras inom programmet?  
Förutsättningar för samarbete, med tydliga ramar för vad som gäller, och en 
ansvarsfördelning som bygger på förtroende för arbetsgruppen. Att göra lektionerna roligare 
för eleverna är något som vi vill jobba ännu mer på, även om vi redan nu kommit en bra bit. 

 
Vilka mål har ni för programmet för kommande läsår? 
Ännu mer inspirerande lektioner, jobba vidare för att utveckla sammanhållningen och 
tryggheten på programmet. 

 
Vilka långsiktiga mål har ni för programmet?  
Att industriprogrammet på Hagströmska blir en hållbar och eftertraktad produkt, som bygger 
på långsiktighet, där konceptet kan finslipas och utvecklas. 

 
Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  
Flera kurser har digitaliserats, vilket gör det möjligt för elever att jobba hemifrån vid behov, 
enkelt hitta material om det skulle behövas. Det har fungerat bra för många, men inte för 
andra (som istället ej fått samma möjligheter till stöd).  
 

Natur- teknikprogrammet 

Vad har fungerat bra på programmet under läsåret? 
Kurserna på teknikprogrammet har integrerats så att eleverna får en tydlig progression inom 
produktutveckling med inblandning av 3d-skrivare tidigt där det har passat. I slutändan har 
eleverna vågat prova sina kunskaper och gjort både övningsuppgifter i konstruktion och 
gymnasiearbete på en mycket hög nivå. På naturprogrammet kan vi säga ungefär samma 
sak. Gymnasiearbete, biologi 2 och Naturvetenskaplig specialisering har samma lärare så 
där blir arbetet schemabrytande. Just schemabrytande arbete är något som kännetecknar 
våra projekt.  
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Vad vill ni lyfta fram som positivt på programmet?  
Något som tydligt är positivt för bägge programmen är att våra gymnasiearbeten håller en 
hög klass och lyfts fram som goda exempel. Det ger oss ett kvitto på att vi på programmen 
arbetar på rätt sätt. Vi har också fortsatt med de bra projekt som testats och förfinats genom 
åren. Vi är en grupp lärare som har jobbat tillsammans under flera år och har bra arbetsmiljö 
inom gruppen. Vi fokuserar både på enskilda elever med extra behov och gruppernas 
dynamik.  
 
Vad skulle kunna förbättras inom programmet?  
Det som kan förbättras på programmen är att vi kan bli bättre på att planera gemensamma 
aktiviteter i god tid såsom studiebesök. Vi kan försöka hitta fler beröringspunkter mellan de 
olika kurserna, utmaningen ligger i att både kurs och planering ska vara synkroniserade. 

 
Vilka mål har ni för programmet för kommande läsår? 
Teknik: Vi har lite svårt att se hur kommande läsår kommer att se ut eftersom vi har ny lärare 
på våra inriktning och programspecifika kurser. Natur: Se punkt C, tex kombinera 
Naturvetenskaplig specialisering och tex Fysik. Få igång fungerade rutiner för nya 
Naturklassrummet, map lämpliga laborationer, organisera kemikalier mm.  
 
Vilka långsiktiga mål har ni för programmet?  
En ändamålsenlig laborationssal för Natur och Teknik. Vi vidareutvecklar våra projekt och 
arbetar ämnesövergripande. Målet är att eleverna ska ta studenten och känna att de har fått 
med sig utbildningen i en helhet. 
 
Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  
Storleken på uppgifterna har varit lagom för en lektion, enskilda elever har haft större fokus. 
Det som saknas är att eleverna inte kan diskutera med varandra på ett naturligt vis. 
Tekniken har fungerat bra, så i princip kan vi ha eleverna med oss när de är borta på 
träningsläger. Vi kan spela in lektioner och genomgångar lite flippat klassrum.  
Ser att instruktionerna behöver vara tydligare. De elever som har haft det tufft på skolan, har 
haft det ännu tuffare. Några av elever som kräver en tät kontakt har vi tappat helt 
 

Samhällsprogrammet 

Vad har fungerat bra på programmet under läsåret? 
Antalet deltagare reducerades kraftigt i arbetslaget inför detta läsår, vilket först vållade 
bekymmer en som sedan visat sig vara en styrka. 6-7 deltagare i ett arbetslag är optimalt 
och underlättar samarbete och beslutsfattande. Även om arbetslaget reducerades tillkom få 
nya medarbetare vilket är viktigt för kontinuiteten och arbetet med att etablera en 
beteendeinriktning med egna rutiner, arbetssätt och en programkultur.Det har också varit 
positivt att alla medarbetare arbetat heltid vilket också underlättat samrbetet  
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Vad vill ni lyfta fram som positivt på programmet?  
Vår kombination av fantastiska elever och fantastisk personal gör att arbetsmiljön på det 
Samhällsvetenskapliga programmet på Hagströmska kännetecknas av hög delaktighet och 
lust till utveckling.  

 
Vad skulle kunna förbättras inom programmet?  
En sak som skulle kunna förbättras är att fokusera mer på elevvård under våra 
programlagsmöten. Genom att ägna 30 minuter av varje möte till att arbeta med specifika 
elevfrågor kan såväl elevers mående som skolresultat förbättras samt att vi lärare får 
möjlighet att  lära kollegialt av varandra. Det spelar ingen roll att inte alla i programlaget 
undervisar den eleven just vid det tillfället. Vi är ett programlag som tillsammans är 
ansvariga för alla våra elever. Ett sätt att öka möjligheten är att programlagen själva äger 
sina elever och att EHT bistår vid behov mer än att EHT äger eleverna och vi i arbetslaget 
inte har koll på vad och hur som planeras och diskuteras. En ny struktur för 
programlagsmöten har utarbetats av skolledningen och leder förhoppningsvis till mer tid för 
elevfokus och skolutveckling. Antalet klasser på SA-programmet inför nästa läsår borgar för 
att ett närmare samarbete inom programlaget kring elever kommer gynna alla inblandade 
aktörer. 

 
Tydligare rutiner för terminsstart, avslut, trivseldagar etc. Formulera tydliga regler och 
förhållningssätt  inom arbetslaget/elever gällande plagiat och fusk. 

 
Överlag behövs förtydligande kring konsekvenser vid fuskande. dels på skolnivå men också 
inom programlaget. Vi behöver systematiskt arbeta med denna fråga under kommande läsår 
för att få bukt med ett ökat plagierande och fuskande på SA-programmet. 

 
Inom FN-rollspelet tydliggöra rollerna för åk1 , utveckla utskotten, bedömningen av 
rollspelet, samt konkretisera uppgiftsinstruktioner och arbetsgång. Eventuellt anpassa 
rollspelet till ett mer beteendevetenskapligt perspektiv.  
 

 
Vilka mål har ni för programmet för kommande läsår? 
Ett mål inför kommande Iäsår men också långsiktigt är ett pilotprojekt med gemensamma 
SA-dagar inom ramen för ett försteläraruppdrag. Tanken är att utveckla det gemensamma 
arbetet mot examensmålen samtidigt som ämnesintegrering och samsyn kring syften, 
kunskapskrav och betyg och bedömning utvecklas och genomförs i andra sammanhang än 
inom ramarna för programmets FN-rollspel. Ett annat syfte med projektet är att hitta 
arbetsformer som reducerar den omvittnade arbets- och uppgiftsbörda som eleverna på 
programmet återkommit till i utvärderingar de senaste tre åren. Tankar finns kring att arbeta 
med elevportfolios som inte är ämnesspecifika utan mer kopplade till de förmågor som 
åsyftas i styrdokumentens mål och syftesbeskrivningar. De gemensamma SA-dagarna syftar 
också till att samordna och effektivisera arbetslagets mentors- och klassinformatörsarbete. 
Inreda ett Samhällsvetenskapligt klassrum. Utreda fördelar med ett  SA-classroom. Fler 
årskursöverskridande samarbeten som också inkluderar aktiviteter utanför skolans väggar. 
Tydliggöra vad “sista inlämningsdag” innebär. Hitta en gemensam syn kring detta 
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Vilka långsiktiga mål har ni för programmet?  
Ett av programmets långsiktiga mål är att etablera programspecifika traditioner och på så vis 
på lång tid utveckla en stark “samprogramskultur” med beteendevetenskaplig inriktning på 
skolan. Arbeta med att hitta Beteendeinriktningens själ och utveckla ett nära samarbete 
mellan de beteendevetenskapliga ämnena och utveckla arbetet kring Gy-arb. 
 
Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  
Distansutbildningen har inneburit möjligheter till viktiga reflektioner kring undervisning och 
lärande. 
 
Ämneslag 

Matematik 

Vad har fungerat bra inom ämneslaget under läsåret? 
Det viktigaste vi gjort i ämneslaget i år är att vi har en tydligare sambedömning där vi går 
igenom proven i förväg och kommer överens om tydliga betygsgränser. Detta gäller både 
delprov och kursprov.Skapar trygghet för oss och tydlighet gentemot eleverna. 
Vi har också jobbat nära ihop med dem som har samma kurs, vilket sparat arbete, då vi kan 
dela upp arbetet mellan oss och ta ansvar för olika delar, map samplanering. Det skapar 
också trygghet i bedömningen. De inställda nationella proven gav oss en betydligt mindre 
rättningsbörda och tid för genomförande. Detta gjorde otroligt stor skillnad! Det frigav tid för 
att ha lektioner med eleverna efter kursprovet, vilket jag tror är en av framgångsfaktorerna i 
år. Vi hjälpte dem ända in i kaklet. Nästa år är vi tillbaka med nationella prov och då måste 
denna ökade arbetsbörda finnas med i beräkningen. Fantastiskt med lovskola. Vi har haft 
besök av Kerstin Eklind som har varit en inspirationskälla och stöttning för oss i det 
pedagogiska arbetet.  
 
Vad vill ni lyfta fram som positivt inom ämnet? 
Vi samarbetar bra inom ämneslaget. De elever som har besökt pluggstugorna har varit 
positiva.  
 
Vad skulle kunna förbättras inom ämnet? 
Mer tid till pedagogiska diskussioner då det går mycket tid till praktiska planering, såsom 
nationella prov, prövningar, pluggstugor/resurser. Jag har svårt att se hur jag ska kunna 
förändra detta då mycket praktiska planering behövs under ett läsår. Att få elever att gå till 
pluggstuga. Att det finns pluggstuga för varje mattekurs eller att varje lärare får tid för 
pluggstuga. 
 
Vilka mål har ni för ämnet för kommande läsår? 
Förbereda för de nya kursplanerna. Fortsatt fokus på betyg och bedömning. Besöka 
matematikbiennalen. 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för ämnet? 
En ökad måluppfyllelse på alla program. Vidareutbildning inom ämnet så vi kan utveckla 
våra ämneskunskaper.  
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Vilka lärdomar har ni gjort av arbetet med distansundervisning? Vad ska vi ta med 
oss till nästa år?  
En del elever har haft lättare att koncentrera sig när de sitter hemma. Däremot har vi tappat 
elever som redan har det svårt. Det är svårt att se om någon elev förstår eller inte, vi kan ju 
inte se dem på samma sätt. Eleverna har ingen möjlighet, eller tar sig inte möjligheten att 
diskutera matematik med sina kompisar. Vi har skapat grupprum där vi kan ha individuella 
samtal med eleverna. Vi har ju inga grupprum på skolan och har tidigare haft problem att 
hitta platser och tidpunkter för enskilda samtal. Elever som är borta på träningsläger kan 
delta på lektionerna via länk. Eller spela in lektionerna. Vi har fått dokumentkameror som vi 
kan använda till att skapa egna inspelade genomgångar, flippat klassrum mm.  
 

Engelska 

Vad har fungerat bra inom ämneslaget under läsåret? 
Det positiva i ämneslagets arbete under året har varit att vi arbetat mot en ökad samsyn i 
ämnet, både gällande planering och bedömning. De ämneslagsmöten som varit har haft en 
tydlig framåtsyftande agenda, men vi har också kunnat diskutera praktiska detaljer i 
genomförandet av undervisningen under årets gång. Vi har även haft möjlighet att hjälpas åt 
med planeringen av nationella prov. När dessa prov uteblev, kunde vi på ämneslagsmöte 
diskutera fram en alternativ lösning och arbetade tillsammans för att få färdigt uppgifterna 
till denna lösning. Vi har också kunnat uppnå en samsyn kring prövningsförfarandet för 
Engelska under året, men vi kan också konstatera att skolan i stort behöver arbeta vidare 
kring prövningar och deras genomförande. 
 
Vad skulle kunna förbättras inom ämnet? 
Det som behöver utvecklas framöver är en gemensam syn gällande bedömning och ökade 
möjligheter att sambedöma. Då fokus de senaste två åren har varit att nå en samsyn kring 
planering av kurserna och vad som ska ingå i dem, behöver ämneslaget arbeta vidare med 
en samsyn kring bedömning och betygssättning. Processen kring detta arbete har inletts 
något i form av diskussioner kring bedömning av skrivuppgifter på nationella prov, samt att 
ett par lärare i ämneslaget sambedömde ett par uppgifter under läsåret 19/20.  
 
Vilka mål har ni för ämnet för kommande läsår? 
Planen inför läsåret 20/21 är att diskutera olika elevexempel av uppgifterna som 
genomfördes 19/20 för att få en samsyn kring vad som bedöms och hur det bedöms. Vidare 
kommer uppgifterna som var nya för läsåret 19/20 att utvärderas inför läsåret 20/21 för att 
komma fram till vad som behöver förbättras och vad som behöver bytas ut. 
Prövningsförfarandet är också någonting som ämneslaget kommer att fortsätta att arbeta 
med. 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för ämnet? 
Det långsiktiga målet är att ämneslaget ska kunna arbeta kring planering, uppgiftsskapande 
och bedömning tillsammans så att eleverna kan garanteras en likvärdig undervisning och så 
att framtida nya kollegor kommer in till ett strukturerat och stöttande ämneskollegium. 
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Svenska 

Vad har fungerat bra inom ämneslaget under läsåret? 
Läsåret 19/20 har arbetet inom ämneslaget fungerat bra tack vare ett ökat antal regelbundna 
möten så att en struktur för arbetet samt det kollegiala lärandet har kunnat grundläggas. Det 
har även varit en stor fördel att vi har arbetat utifrån en given budget för inköp vilket gett en 
frihet att fatta beslut smidigare än tidigare, med fokus på vad som stämmer med de 
elevgrupper vi arbetat med under läsåret.  
 
Vad vill ni lyfta fram som positivt inom ämnet? 
Värt att lyfta fram som positiva aspekter med ämneslaget i svenska är den samlade höga 
kompetensnivå som finns i gruppen. Det har bidragit till att både specifika frågor och 
problem samt generella funderingar kring undervisning och lärande har kunnat bearbetas 
inom ämneslaget med goda utfall och en fin stämning samt att ett fungerande kollegialt 
lärande har uppstått under året.  
 
Vad skulle kunna förbättras inom ämnet? 
Förbättringar som har diskuterats inom ämneslaget är huruvida det går att samplanera mer 
inom de studieförberedande respektive praktiska program där svenskan som ämne 
förväntas delta i projekt och samverkan. Det är alltså en förbättring av kommunikation och 
planering som sträcker sig utanför ämneslaget som efterfrågas, men som vi inom 
ämneslaget kan arbeta med vad gäller gemensamma ramar och förutsättningar för de olika 
samarbeten vi kan förväntas delta i.  
 
En annan fråga som rör ämneslaget mer specifikt är frågor om fortbildning inom läs- och 
skrivundervisning. Där har olika planer för fortbildning inte gått att realisera av olika skäl 
under detta läsår, men vi hoppas att det ska gå att genomföra fortbildning för samtliga i 
ämneslaget, så att vi kan diskutera teorier och praktiskt genomförande utifrån gemensamma 
föreställningar om dessa, samt uppdatera våra kunskaper inom läs- och skrivutveckling på 
olika sätt. Det vore önskvärt att ramar för fortbildning är klara tidigt under läsåret för att 
planering av denna ska kunna göras i god tid, utifrån de gemensamma mål vi har för 
ämneslaget.  
 
En annan aspekt av fortbildningsfrågan är hur vi kan utveckla det kollegiala lärandet på ett 
praktiskt genomförbart sätt. Ett särskilt fokusområde skulle då vara att jobba med kollegialt 
lärande i samband med utveckling av betyg- och bedömningsfrågor där vi kan jobba med 
mer gemensamma tankegångar och gemensamma bedömningsfrågor inom ämneslaget.  
 
Slutligen är det tydligt att prövningsförfarandet ska förändras för att få fler elever att klara 
prövningarna. Önskvärt är att ha en gemensam uppstart med information kring upplägg och 
förväntningar. Vi önskar även schemalagda prövningslektioner.  
 
Vilka mål har ni för ämnet för kommande läsår? 
Målen för kommande läsår när det gäller ämneslaget är till stor del avhängigt vilka program 
vi arbetar inom. Inom exempelvis Ekonomiprogrammet finns det en plan för att samtliga 
lärare ska arbeta med formativ bedömning av språk vid skrivande av texter. Denna plan och 
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detta mål är värt att fundera på om det går att implementera inom fler program. Det är en 
tanke att ta vara på arbetet från Läslyftet - där fokus låg på att lärare i samtliga ämnen 
jobbar med språklig undervisning, samt läs- och skrivutveckling.  
 
Ett annat mål för ämneslaget under kommande läsår är att utveckla projektet med läsning av 
skönlitteratur där fokus ligger på att utveckla elevers förmåga att analysera och resonera 
fördjupande samt att säkrare kunna hantera relevanta begrepp. Detta arbete ligger i linje 
med läsutvecklingsfrågor som är aktuella generellt och kopplar genom detta till 
svenskämnets syfte.  
 
Ytterligare ett mål för ämneslaget är att arbeta med gemensamma ramar för vetenskapligt 
skrivande som går att använda inom samtliga kurser, anpassat till olika nivåer. Det är av vikt 
att gemensamt se på undervisningsmetoder och formalia som stämmer med det formella 
och vetenskapliga textskrivandet. Vi kan i detta fall arbeta med lathund för skrivandet, samt 
ta del av läslyftets modul för vetenskapligt skrivande, anpassat till de sammanhang 
skrivandet sker i, beroende på program och kurs.  
 
Slutligen har ämneslaget även som konkret mål att för nästa läsår planera och schemalägga 
arbetet inom utifrån de områden som behöver behandlas - Inköp/ Bedömning/ Planering/ 
NP/ Fortbildning/ Kollegialt lärande/ Vetenskapligt skrivande/  Litteraturläsning.Detta särskilt 
med tanke på att tiden för möten med ämneslaget blir något begränsad i relation till just 
avslutat läsår.  
 
Vilka långsiktiga mål har ni för ämnet? 
Generella långsiktiga mål för ämneslaget i svenska är att arbeta med högre måluppfyllelse i 
kurserna, och för att kunna uppnå dessa mål arbeta, som tidigare nämnts, med fokusarbete i 
olika undervisningsgrupper, arbete med gemensam syn på betyg och bedömning samt 
utveckling av elevers läs- och skrivförmågor.  
 
Mer specifika långsiktiga mål innebär fokus på litteratur med läsförståelse och analys samt 
utveckling av begreppsförståelse i fokus, samt utveckling av arbetet med vetenskapligt 
skrivande utifrån formalia som är gemensam på skolan.  
 

Idrottsutbildningar 
Hagströmska gymnasiet bedriver idag 13 idrotter med tränare kopplade till varje idrott. 
Idrotterna på Hagströmska Gymnasiet är en central del av verksamheten då ca 70 procent 
av skolans samtliga elever valt att kombinera sina studier med idrott. Skolan har idrottande 
elever på skolans samtliga 8 program med en fördelning enligt följande: 
 
Idrottselever per program: 

*Inom parentes nedan är totalt antal elever på programmet. 

Naturprogrammet (42 elever) 81% idrottselever 

Teknikprogrammet (70 elever) 94% idrottselever 

Ekonomiprogrammet (134 elever) 88% idrottselever 
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Samhällsprogrammet (99 elever) 81% idrottselever 

Barn och fritid (79 elever) 75% idrottselever 

Industriprogrammet (51 elever) 49% idrottselever 

Byggprogrammet (139 elever) 58% idrottselever 

Fordon transport (82 elever) 18% idrottselever 

 

Grenspecifika idrottselever i förhållande till alla elever på skolan: 

Alpint (26 idrottselever) 3,7% av skolans elever 

Bandy (20 idrottselever) 2,9% av skolans elever 

Cykel (93 idrottselever) 13,3% av skolans elever 

E-sport (14 idrottselever) 2,0% av skolans elever 

Fotboll (48 idrottselever) 6,9% av skolans elever 

Innebandy (133 idrottselever) 19,1% av skolans elever 

Ishockey (51 idrottselever) 7,3% av skolans elever 

Längdskidor (17 idrottselever) 2,4% av skolans elever 

PT (29 idrottselever) 4,2% av skolans elever 

Simning/triathlon (16 idrottselever) 2,3% av skolans elever 

Tennis (1 idrottselever) 0,1% av skolans elever 

Individuella ( 29 idrottselever) 4,1% av skolans elever 

 
Skolan har ca 220 inflyttade elever från andra kommuner vilket ställer stora krav på 
tillskaffandet av boende och det ansvar att idrottsmiljön för eleven blir så optimal som 
möjligt i både skolan som på fritiden. Läsåret har varit intensivt där de olika idrotterna 
återigen stått för utomskoliga utmaningar relaterade till idrottssatsningen med bl.a. ett hårt 
belastat föreningsliv i Falun samt ett stort antal inflyttade elever. Tränarkollegiet har träffats 
varje torsdag för gemensamt arbete. 
 
Nedan följer en sammanställning av varje idrott utifrån en gemensam idrottsenkät samt 
tränarnas syn på hur väl arbetet med de respektive idrotterna fungerat under året, vad som 
kan utvecklas. Även kommentarer kring framåtskridande arbete förekommer i respektive 
idrotts kvalitetsrapport. 
 

Ishockey 

Under läsåret 19/20 har vi haft fyra träningstillfällen i veckan där varje årskurs har haft ett 
ispass och ett fyspass mån-tors. På fredagar har vi jobbat utifrån elevernas individuella 
utvecklingsplaner där dem har fått identifiera ett specifikt utvecklingsområde antingen på 
isen eller gymmet och med stöttning av tränare genomfört detta pass. Vissa fredagar har 
även målvaktsträning bedrivits på isen.  
 
Vi vill kännetecknas av att alla elever utifrån sina förutsättningar och ambitioner får 
möjligheten till en meningsfull utbildning inom hockeyn. 

44 



 
Vad har fungerat bra under läsåret? 
Vi har under läsåret haft två try-outer som har varit lyckade med tanke på antalet 
spelare/kommande elever som söker sig till vår verksamhet. Under try-outerna har 
kommunikationen varit tydlig både från tränare på skolan, föreningen samt idrottsrektor och 
boendeansvarig. Detta sammantaget gör att vi kommunicerar en professionalitet kring vår 
verksamhet. 
 
Träningen har överlag varit bra under året där en fin gemenskap kan ses bland 
hockeyeleverna. Det vi vill utveckla till nästa läsår är en större variation på träningen där 
båda tränarna kommer vara på isen och gymmet. Målsättningen till nästa läsår är att 
fortsätta bygga en stark kultur genom att vara professionella i vår verksamhet. På lång sikt 
vill vi bli en mer attraktiv aktör på marknaden för hockeyspelare som vill kombinera studier 
med hockey, locka till oss bättre spelare och större talanger helt enkelt. 

 
 
Vad skulle kunna förbättras? Mål? 
Utifrån förra årets målsättning har vi kommit igång bra med den individuella 
utvecklingsplanen för hockeykillarna. Nästa steg är att digitalisera den så vi som tränare ihop 
med eleverna kan uppdatera planen oftare. Utifrån enkäten känns det överlag som vi är på 
rätt spår i vår verksamhet. 
 

Triathlon 

Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd. 
Det är en modern livsstilsidrott som kännetecknas av fart, styrka och uthållighet. Träningen 
är allsidig och varierad. Träningen är individuellt anpassat utifrån vilken träningsbakgrund 
man har från tidigare. Tävlingarna genomförs från maj-slutet av augusti i Sverige. Beroende 
på vilken ambition och vilka förutsättningar man har kan träningen ta olika mycket tid men 
eftersom det är tre grenar som ska tränas kan det generellt bli mycket träning och därför är 
det viktigt att hitta en bra balans mellan träning och återhämtning. 
 
Träningsupplägget bygger på uppbyggnadsträning 1, uppbyggnadsträning 2, 
tävlingsförberedelse, tävlingsperiod och återhämtningsfas. 
 
Varje plan är individuell och anpassas beroende på vilka styrkor och svagheter individen har. 
Vi lägger upp det så att man oftast fokusera på två av tre grenar. Vi har regelbundna 
avstämningar och en tät kontakt hur träningen går, skolan, det sociala m.m för att ha en bra 
balans i vardagen. Träningen bedrivs på olika platser. Simningen genomförs i Lugnets 
simhall, cykelträningen bedrivs under vinterhalvåret inomhus på wattbike eller velodrom och 
löpningen för det mesta utomhus hela året. Under våren var planen att komma ut och simma 
i öppet vatten.  
 
Föreningssamarbete 
Under 2019 fanns det en triathlonförening i hela Dalarna som sökte Lok- stöd och vid 
årsskiftet 19/20 fanns ingen triathlonförening i hela Dalarna som hade någon 
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barn/ungdomsverksamhet. Därför drog vi igång löpträning/triathlonträning för barn/ungdomar 
från 13 år och uppåt i Falun. Träningen ska genomföras under 10 veckor och därefter ska vi 
utvärdera träningen. Syftet med detta var att stärka upp den lokala verksamheten för 
triathlon där ungdomar på gymnasiet eventuellt också skulle kunna genomföra träning 
tillsammans men också i syfte att i framtiden också kunna rekrytera adepter härifrån också 
om man skulle kunna få igång verksamheten ordentligt. Vi ser ett mycket stort behov av att 
stärka vår region då vi har 5 gymnasium med inriktning triathlon.  
 
Träningshelg 
I slutet av januari bjöd vi in ungdomar födda 04 till att prova att träna triathlon tillsammans 
med oss. Fredag eftermiddag genomfördes ett gemensamt löpintervallpass runt i terräng. 
Lördagen simmade vi ett gemensamt pass följt av löpdistans på Lugnet och sedan 
cykelintervaller på Velodromen. Söndagen simmade vi ett pass tillsammans med DSA och 
sedan sprang vi ett distanspass utomhus. Två av de som deltog på lägret valde att söka till 
Hagströmska till hösten, tyvärr valde en att sedan att tacka nej till platsen. 

 
Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Vår nya tränare har under vårterminen kunnat ta över eleverna på ett bra sätt och kommit in 
snabbt och därmed kunnat ge ny input på träningen. Bra kommunikation med eleverna och 
bra individuella lösningar med idrotten och skolan har skapats.  
 
Utifrån idrottsenkäten kan man se att eleverna känner sig trygga under skolträningarna, att 
träningarna är strukturerade och att eleverna är positiva till skolträningarna.  
 
Flera av eleverna har lyft sig idrottsmässigt under läsåret trots att de har tränat på egen 
hand under distansundervisningen.  
 
Eleverna själva upplever, enligt enkäten, att de har möjlighet att utvecklas inom idrotten, att 
tränaren hjälper till att hitta en balans mellan skola och träning och att de får träna på sin 
nivå. 
 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Då triathlongruppen är relativt liten och eleverna befinner sig på olika nivå skulle vi kunna 
träna mer gemensamma pass tillsammans med tex cyklisterna och springa med 
längdskidåkarna under deras försäsongsträning. Dels för att individerna kan få träna i större 
grupp och utmanas men dels också för det sociala.  
Mer mental träning skulle kunna läggas in över hela året istället för ett block, det är något 
eleverna kan jobba med parallellt hela tiden för att utvecklas inom idrotten. 

 
Ett mål är att hitta bra rutiner igen efter det avbrott som Corona resulterade i, att få alla med 
på banan igen, att hitta motivation och se var alla befinner sig träningsmässigt, 
motivationsmässigt, styrkor, svagheter och bygga utifrån det. Ett annat mål är att skapa en 
bra gemenskap i gruppen. 
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Långsiktiga mål 
På lång sikt är målet att fylla alla platser på gymnasiet och vara förstahandsalternativet när 
eleverna väljer triathlongymnasium. Att ha en hög kvalitet på våra träningar fyllt med glädje 
och inspiration är viktigt.  
 

Simning 

Vi arbetar utifrån Svenska simförbundets riktlinjer. Förbundet har tagit fram följande riktlinjer:  
Simlinjen och är  Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att 
hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på 
erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller. 
 
Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 
planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion 
och hälsa. Simlinjen hjälper än att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- 
och elitperspektiv. Genom tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör 
Simlinjen ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling 
både när det gäller tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur. Syftet är att utifrån 
individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras 
och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala/mentala 
delkapaciteter utvecklas optimalt. 
 
Upplägget på Hagströmska simning är att eleverna har tre gemensamma simpass på skoltid 
och ett pass landträning/ teori tillsammans med triathleterna. Simmarna har sedan på 
eftermiddagarna/helgerna möjlighet att simma med Falu SS. 
 
 
Träningsdag 
Under en dag fick eleverna komma och provsimma under ett träningspass och därefter en 
intervju med respektive elev. Därefter fick de besked vilka som hade kommit in på 
simningen.  
 
Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Under vårterminen har alla simmare kunnat hålla igång sin simning med sina föreningar 
även om det blev ett avbrott från skolträningen. Innan har undervisningen fungerat bra med 
varierande träningspass och fokus beroende på i vilken period simmarna befinner sig i.  

 
Alla som går på NIU simning har också möjlighet att simma kvällstid och helger med Falu 
Simsällskap. Det är positivt att Lena som är tränare på Hagströmska också är tränare och 
har T1 och T2 i simklubben, vilket gör att hon ser en helhet för varje individ. De har också 
möjlighet att följa med på gemensamma tävlingar med klubben.  
Det som framgick ur idrottsenkäten som lyfts som positivt är att eleverna upplever att 
tränaren är engagerad, att den individuella anpassningen för skola och träning är bra, och att 
de upplever att de i gruppen behandlar varandra väl. 
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Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Möjlighet till att individualisera träning med hjälp av tex filmning över och under vattnet, 
möjlighet till en Ipad och undervattenkamera. Det som bör förbättras utifrån enkäten är att 
om eleven har missat något i skolan pga tävling, läger ska det vara lättare att ta igen detta. 
Eleverna önskar även en tydligare presentation av vad som bedöms i kursen. 
 
Under läsåret 20/21 vill vi arbeta mer med individuella utvecklingsplaner, gemenskap i 
gruppen samt en motiverande träning. Vi vill även arbeta mer aktivt med marknadsföringen 
redan från starten av hösten -20 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
På lång sikt önskar vi fylla våra NIU-platser som vi har tilldelade med elever med hög 
kvalitet. Vi vill ha en progression i träningen där vi kan öka antalet simpass för årskurs 2-3. 
Ett annat mål är att i årskurs 3 ha flera som simmar JSM. 
 

Alpint 

Alpint kännetecknas av stor variation i träning, god gemenskap, ett högt ansvarstagande 
samt hjärta för skidsporten. Alpint är en komplex sport och därefter läggs träningen. Vi tränar 
uppbyggande, skadeförebyggande,  grundpositioner i skidåkning, tävlingslika träningar samt 
träning i nya miljöer. Allt för att eleven ska känna sig väl förberedd i tävlingssituationer och 
kunna jobba målmedvetet i sin utveckling. Träningsupplägget sker på individnivå. Vi ser 
gärna att eleven tar stort eget ansvar gällande träningsupplägg och tävlingsplanering. Under 
ett läsår har elever på alpint en högre frånvaro jämfört med andra idrotter på skolan. Detta 
då både lägerverksamhet och tävlingsverksamhet sker höst/ vintertid. Till detta arbetar vi 
med tydlig kommunikation och information gällande kursplaner och övrig skolverksamhet. 
Även här är vi noga med att framhäva det egna ansvaret hos individen.  

 
Inom Alpint NIU indelas undervisningen i idrottskurserna årsvis. Vi ordnar så träning och 
kursupplägg samspelar med övrig verksamhet. Fysträning och mycket övrig verksamhet 
sker ute vid Främby hallar. Här har vi tillgång till gym, teorisal och materialförråd.  
Under höst och vår fokuserar vi på skadeförebyggande träning i form av grenspecifik 
styrketräning samt konditionsträning. Under denna period lägger vi även majoriteten av 
kursundervisningen för att avlasta eleverna under skidsäsongen. Under skidsäsong tränar vi 
i Bjursås, Källviken och i år en del i Orsa. Vi anordnar läger som möter skidförbundets krav 
på försäsongsträning. Ca 25 lägerdagar fram till jul. Dessa läger bedrivs delvis utomlands. 
Vår verksamhet bygger på dagliga kontakter med våra elever, med fokus på 
träningsplanering, kursundervisning, hälsa och välmående. Vi lägger stor vikt i elevens 
välmående. Detta då elever ofta är inflyttade från hela Sverige.  

 
Alpin skidåkning är en komplex sport. Det finns idag inte någon forskning som visar exakt 
vad en alpinist behöver för att lyckas inom sin idrott. Detta gör arbetet lika intressant som 
svårt. Vi bygger vår verksamhet efter riktlinjer från Svenska skidförbundet och utvärderar 
hela tiden träningsupplägg mot skador och resultat. 
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Inom alpint har du många resdagar på ett läsår. Detta ställer höga kvar på elevens skolgång. 
Här är det elevens eget ansvar att sköta ledighetansökningar och skolarbeten. Allt i samråd 
med rektor, lärare och tränare. 
 
Genomgång av ett läger anordnat av Hagströmskas alpin linje. 
Säsongens andra läger valde vi att genomför på Italienska Schalstaal glaciären. Glaciären är 
belägen i norra Italien och erbjuder optimala träningsförhållanden. Vi valde att dela upp 
resan genom att två tränare flög ner till München tillsammans med eleverna för att sedan ta 
sig vidare i en hyrd transfer till Italien. En tredje tränare körde VW buss ner till Italien med 
nattstopp i mellersta Tyskland. En förutsättning för att tränaren skulle köra 250 milen själv på 
2 dygn var att han fick hjälp av en hjälpchaufför till Malmö. Detta löstes då en timanställd 
körde till Malmö och tog tåget hem. Detsamma gjordes på resan hem. Upplägget var väldigt 
välfungerande.  

 
Väl på plats hade vi optimala träningsförhållande. Gott om snö och hårt i backen. Det 
positiva vi ser med detta läger är lättheten och kvaliteten. Vi bor 50 m från gondolen som tar 
oss upp i backen. Det finns en fotbollsplan i närheten där vi kan utföra fysträning under 
eftermiddagarna. Bra möjligheter för studier på hotellet. Hotellet erbjuder även helpension 
med bra mat för idrottande elever. 

 
Logistikfrågan på ett läger är en otroligt viktig del. Som detta läger då vi flyger ner eleverna 
och endast har en minibuss på plats är det en förutsättning att bo nära backen vilket vi gör 
här i Italien. 

 
En dag på glaciären ser ut på följande vis 

● 05:00 frukost 
● 06:00 tränarna på plats i backen tillsammans med ca 40 olika team för 

bansättning och preparering av backen.  
● 08:00 Eleverna på plats och träningen påbörjas. Under en normal dag åker 

eleverna ca 20-30 åk utspritt på de 5h vi är i backen. Vi bryter för intag av 
energi ca 2h in i passet. 

● 14:00 lunch.  
● 15:30 Fysträning. Här jobbar vi med återhämningspass. Ursköljning, rörlighet, 

bålstyrka, snabbhet och spänst.  
● 17:00. Materialvård och redigering av videofilm.  
● 19:00 middag.  
● 20:00-22:00 videogenomgång med varje elev samt materialvård.  
● 22:00 sovdags. 

 
Sammanfattar vi en träningsdag så är den otroligt intensiv för både oss tränare och elever. 
Kost, sömn och vila är saker vi ständigt jobbar med för att optimera under ett träningsläger 
för att minimerar risken för överansträngning och sjukdomar. 
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Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Kommunikationen till elever samt föräldrar är något vi har jobbat flytande med under hela 
läsåret och upplever från alla håll att det har fungerat mycket bra. Även ägerplanering och 
träningsupplägg har fungerat väl.  
 
Vi är nöjda med helhetsupplägget av idrotten. Vi har i år lyckas få med alla i gruppen och 
levererat ett mycket bra helhetsupplägg. Allt ifrån träningsplanering, teoriplanering, 
logistikplanering mot skolan och föräldrar.  

 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Efter att ha sammanställt Rf:s idrottsenkät ser vi ett bristande mönster i följande frågor: 
Information om resursstöd, Idrottspsykologiskt stöd, Kunskapen i specialidrott. Vi kommer 
under VT20/HT20 att se över vilken information som eleverna är i behov av gällande 
resursstöd samt Idrottspsykoligiskt stöd. Tanken är att skriva ihop rutiner till eleverna där de 
enkelt ser vilka olika stöd som finns att tillgå. Vi kommer även skapa rutiner där eleven 
enkelt vet hur de ska gå tillväga om behovet av extra stöd finns. 

 
Eleverna upplever att de saknar kunskapen i specialidrott, vi kommer även inom detta ämne 
att gå igenom vad som saknas, vilken exakt kunskap vi behöver nå ut med samt hur vi skall 
nå dit. Detta för att eleverna skall känna sig trygga i ämnet specialidrott och ge möjligheter 
till bra studier och utveckling inom sin idrott. 
 
Kvaliteten på träningen skulle kunna ökas med bättre videogenomgångar samt bättre 
planering mot lärarna. Att vi redan nu i vår kan gå ut med en stomplan där lärare kan idag se 
när vi kommer vara borta på läger och tävlingar är ett mål. Detta för att lärarna ska få bättre 
chans att planera årets studier. Denna planering ligger också till grund för att kunna 
strukturera och planera bussbokningar. 
 
Träningsdagboken är något vi kommer jobba mer noggrannt med. Även uppföljning av 
träning och elevens mående för att bättre kunna följa upp skador, sjukdomar och övriga 
resultat. 
 
Ett stort mål att kunna fortsätta bedriva träning i Orsa ca 1 gång per vecka, vilket är en 
kvalitetshöjande åtgärd. Träningsmängden under ett läsår skulle öka med ca 70% aktiv 
träning, vilket skulle vara ett stort steg för att utveckla den alpina linjen och göra den mer 
konkurrenskraftig mot andra skidgymnasier.  

 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Vi som ett relativt nytt skidgymnasium i Sverige vill stärka vårt ansikte utåt och göra oss till 
ett självklart val för sökande elever. Att vara i framkant när det gäller utveckling av den 
alpina sporten i Sverige är ett långsiktigt mål. 
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Bandy 

Eleverna har under en vecka tillgång till 1 ispass, 1 teoripass, 1 fyspass och 1 pass där de 
väljer något av dessa tre som dem vill lägga extra tid på. Bandygruppen är indelad i tre olika 
grupper årskursvis. Hela läsåret är indelat i makro-, meso- och mikrocyklar. Balansen mellan 
träning och återhämtning är återkommande och ses som en process genom året för att öka 
prestationen hos elever/spelare och bygger på bra kommunikation. Därefter byggs träningen 
individuellt.  

Bandygruppen kännetecknas av höga ambitioner och ett motiverat samt sammansvetsat 
gäng. Föreningssamarbetet är viktigt och där förekommer återkommande samtal med 
tränare som tränar samma spelare som går hos oss. Samtalsämnena är prestation, 
individualisering och återhämtning etc. 

  

Kick-off-läger i idre i slutet på augusti 

I början på september genomfördes ett kick-off-läger i Idre. Vi gjorde detta för att gruppen 
tidigt skulle finna sin roll i gruppen och lära känna varandra. Utfallet blev att 
kommunikationen mellan tränare och elev blev starkt i ett tidigt stadie. 

 
 Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Träningsbelastning, prestation och kommunikation är tre områden som har fungerat bra 
under året.  

Träningsmiljön som spelarna och tränarna skapat under året är mycket positivt. Det går 
hand i hand med vad träningsgruppen gör på föreningstid. Hela den delen fungerar bra och 
vi upplever eleverna som ambitiösa med ett glatt humör. 

 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Träningsfokus kan förbättras under vissa perioder. De få dipparna brukar komma under 
december och i slutet på säsongen, vilket vi ska arbeta med framåt. För att nå detta krävs tid 
för utvärdering.  
 
Mål för kommande år är att, likt detta år, jobba hårt för att alla delar ska fungera bra för våra 
elever och oss som tränare. Det är ett återkommande arbete som kräver en bra och 
strukturerad planering fyllt med glädje. Kost är en del vi vill lägga större vikt vi i vårt arbete. 
Att ge eleverna ännu mer kunskap om kost och vanor kan påverka positivt på deras 
prestation och livskvalite. 

Ett annat mål för året är att snabbt komma tillbaka till de bra rutiner vi hade innan corona.   
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Ett långsiktgt mål för idrotter är att fylla alla Niu-platser och att verka så att vi kan få en 
bandyhall. Då kan vi växa och utmana de allra största. 
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Längdskidor 

Längdskidor är en individuell idrott som kräver stort eget ansvar och engagemang samt 
förståelse för omgivande miljöers betydelse för utveckling och prestation. Den egna 
kroppen är det viktigaste redskapet inom idrotten. Det blir således viktigt att hålla den i gott 
skick för att främja optimal utveckling och prestation. Ett arbete som påverkas av flera olika 
delar; själva träningen, kost, vila/återhämtning, aktiviteter utanför idrottandet och val som 
individen gör i sin vardag. Individen bör ha vissa baskunskaper inom respektive område för 
att utvecklas inom idrotten.  

Längdskidor är till viss del även en materialsport som kräver att individen har tillgång till det 
material som krävs för att genomföra den träning som ingår i upplägget. Olika material 
kräver mer eller mindre omsorg och kunskap.  

Vi delar in träningsåret i olika faser som i stort ser ut som följer:  

● Maj – uppstart barmarksträning 
● Juni – Augusti grundträningsperiod med lite mindre fokus på högintensiv träning samt 

läger på hemmaplan för eleverna.  
● September – Oktober mer fokus på högintensiv träning och fortsatt grundträning 

samt läger på Idre fjäll 5 dagar  
● November – December tävlingsförberedande träning samt läger på Idre fjäll 5 dagar  
● December – Mars tävlingsperiod · Tränare finns på plats under vissa utvalda 

tävlingar  
● April ”viloperiod” med träning 3-6ggr i veckan.  

Eleverna deltar på skolans 4 schemalagda träningar på skoltid samt tränar på egen hand 
utanför skoltid. Tränare planerar träningsupplägget för de flesta eleverna även utanför 
skoltid, vilket är helt individualiserat. Eleverna tränar 6-12 pass i veckan beroende på vilken 
nivå de ligger på.  

Tränarna är själva aktiva på träningarna på skoltid vilket innebär att de tränar med eleverna i 
deras moment och finns således hela tiden nära dem. Detta ser vi som mycket positivt. Vi 
jobbar mycket med att finnas nära eleverna både i och utanför idrotten. Vi engagerar oss i 
skoldelen och hjälper eleverna när de behöver extra stöd eller hjälp både inom skolämnen 
och idrotten.  

Vi arbetar på ett sätt där vi ställer tydliga krav på våra elever. Vi beskriver vad vi förväntar 
oss av dem. Vi har också väldigt tydlig struktur och ordning i hur vi bedriver verksamheten. 
Eleverna har tydliga ramar att förhålla sig till. Faller någon utanför ramen tar vi tag i detta 
omedelbart och löser eventuella situationer och missförstånd direkt. 

Hagströmska längdskidor kännetecknas av högpresterande elever som ställer krav på 
undervisningens genomförande och innehåll. Detta ställer krav på oss som tränare. Vi måste 
vara uppdaterade med det senaste som händer och gäller inom vår idrott samt kunna 
förmedla detta på ett bra sätt.  
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Vi har jobbat mycket med att försöka få till ett bättre fokus och arbete kring tekniska detaljer 
det senaste läsåret. Tekniken är en viktig del av längdåkningen och kräver mycket arbete 
som kräver viss individanpassning. Vi har försökt hitta former och forum för detta och tycker 
att vi kommit en bit på väg i rätt riktning. Vi räknar med att kunna ta ytterligare kliv i rätt 
riktning i och med färdigställandet av rullskidbanan på Lugnet. Det vi har jobbat med är 
bland annat:  

● Fler teknikpass på skol träningar  
● Videoanalyser i samband med kvälls samlingar på läger 
● Filmat elever i träning och på tävling – lagt in på driven för vidare analys tillsammans 

med eleven.  
● Ett projekt som vi haft detta läsår är att vi startade åkarråd där 1 person/årskurs 

träffat oss tränare vid några tillfällen och vi har lyft frågor, funderingar från elever 
samt diskuterat upplägg mm i verksamheten. Detta har gjort att vi som tränare 
känner att vi delvis kan uppfylla elevernas önskemål i verksamheten och eleverna får 
vara delaktiga. Allt för att nå bättre kommunikation och utveckling i träning/skola.  

Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret?  
Det som fungerat bra och det vi vill lyfta fram är kommunikationen mellan elev och tränare. 
Detta är något vi jobbat extra hårt med och poängterat vikten av det hela läsåret. 
Kommunikation ger klarhet och nöjdare elever. Bra kvalité och närvaro på träningarna har 
också fungerat bättre än tidigare.  

Miljön att träna i är oslagbar, både sommar som vinter. Vi har en liten grupp (20 elever) som 
vi känner att vi kan ta hand om på ett bra sätt. I detta fall är det en fördel att vara ett litet 
skidgymnasium för eleverna får mer tid med tränare och vi som tränare har möjlighet att se 
varje elev på ett övergripande och överskådligt sätt.  

Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Arbetet med teknik och tekniska detaljer skulle kunna förbättras framöver. Det prioriterade 
målet är att inledningsvis få ihop gruppen, få en bra sammanhållning då vi nu släpper 10 st 
treor som varit bidragande till detta. De nya ettorna är en stor grupp som vi vill få ihop med 
de få tvåor och blivande treor.  

Vi vill även jobba vidare med teknikträning och hitta en bättre struktur och kontinuitet för det i 
veckorna.  

Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Ett långsiktigt mål är att vi kommer upp i 21 st elever som är vårat max på NIU. Vi vill få 
bättre status bland de sökande 16-åringarna. För att få det behöver vi jobba mer med 
rekryteringen i närområdet och också locka hit någon bättre åkare som gör att fler får upp 
ögonen för oss. 
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PT - personlig träning 

Eleverna har fyra träningstillfällen i veckan. Då gemenskapen är en viktig del sker en stor del 
av träningstiden tillsammans i de olika årskurserna. Det är särskilt viktigt i början av terminen 
för att få lära känna varandra och skapa en trygghet i gruppen.Eleverna får även jobba 
mycket med träning på egen hand. Ju längre terminen går desto mer egen träning. Detta 
dels för att vi vill säkerställa att tekniken finns på plats och även att alla vet vad/hur de ska 
träna. Under hösten får eleverna skapa ett eget träningsprogram som ligger som grund för 
den egna träningen. Eleverna har fått sätta upp specifika mål och därefter skapat ett 
träningsprogram utifrån det uppsatta målet. 

 
PT på Hagströmska gymnasiet kännetecknas till stor del av att eleverna får träna på gym. 
De får möjligheten att lära sig mer om vad man kan träna på ett gym men också möjligheten 
att lära sig tekniken rätt, få en stor verktygslåda med övningar för att de själv ska kunna 
lägga upp ett träningsprogram utifrån syfte och mål.  

 
Förutom möjligheten att lära sig att träna på gym utvecklar eleverna sin självbild och sitt 
självförtroende enormt. PT är inte, som övriga idrotter, kopplat till någon förening, vilket 
ställer andra krav på marknadaföring. Under året har vi därför varit ute bland högstadieskolor 
i Falun för att marknadsföra oss.  

 
 

Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Att det har varit fler tränare på plats har underlättat mycket för eleverna men också för 
upplägget i sig, att få möjligheten att ha en tränare som ansvarat för var sin årskurs.  
 

 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Enligt enkäten från eleverna så finns lite olika åsikter där många vill träna mer i grupper 
(gemensamma gruppass som vi tränare håller i) medan vissa vill köra mer självständigt.  

 
Ett mål för kommande år är att fortsatt jobba med gemenskapen i gruppen, att få alla att 
känna sig trygga, våga göra fel och våga göra misstag. Det är viktigt att fortsätta se varje 
individ.  
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Gymträning är något som växer och växer, men det viktigaste målet är att få 
människor/elever att träna och röra på sig.  
 

Cykel 

MTB 

Inriktningen cykel är uppdelad i tre ben. Mountainbike, Cyclocross är ett ben, Landsväg 
Velodrom är ett ben och ett kluster av teknikgrenar på cykel det sista benet. Teoretisk 
undervisning bedrivs tillsammans medans praktisk undervisning bedrivs inom respektive 
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grupp. Cykelgrupperna börjar bli så pass stora att utbyte mellan disciplinerna blir allt svårare, 
men sker så ofta som det är praktiskt genomförbart.  
 
Mountainbike och Cyclocross-inriktningen på Hagströmska Gymnasiet har under läsåret 
19/20 haft 30 elever studerande vid inriktningen. Gruppen har under året varit uppdelad i två 
subgrupper där cyklister med Mountainbikeinriktning har haft ett träningschema och cyklister 
med Cyclocrossinriktning haft ett annat. Detta är som tydligast under hösten, då det är 
tävlingssäsong för cyclocross och lågsäsong för MTB.  Programmen flyter ihop under 
vårkanten för att vara samma när sommaren kommer.  
 
Vi bedriver sveriges största cykelutbildning och har byggt upp en verksamhet med gott rykte 
och erkänt bra träning vilket resulterat i flertal internationella titlar och medaljer som tagits av 
våra elever. Ett utmärkande drag för vår träningsfilosofi är långsiktighet och alternativ 
träning. Dels för att omväxling förnöjer och bidrar till bibehålla cykelglädjen och dels ur ett 
skadeförebyggande perspektiv. 
 
 
Öppet hus 
Ett stående evenemang som vi genomför varje år är vårt öppna hus för cyklisterna. Samtliga 
cykeldiscipliner samlar de blivande förstaårseleverna som är intresserade av skolan och vår 
idrottsutbildning för att under en helg besöka Falun och få en presentation av skola och 
idrott, i kombination med ett mini-träningsläger med tillhörande övernattning, måltider och 
aktiviteter på skolan.  

 
Det brukar vara ett uppskattat upplägg och en chans för de blivande eleverna att få en 
inblick i vår verksamhet och stifta bekantskap med Falun, Hagströmska och vår 
träningsmiljö. 

 
 

Träningsläger/tävlingsresa 
Historiskt sett har skolan anordnat träningsläger till Mallorca i anslutning till sportlovsveckan.  

 
Inför våren 2019 bestämde vi oss för att prova något nytt och valde att senarelägga lägret 
och skifta fokus från träning till tävling och genomförde en gemensam resa till 
Österrike/Tyskland med två stora tävlingar på agendan. 

 
Tanken bakom detta var i huvudsak att ge våra cyklister en chans att få tävla med 
internationellt motstånd och få se en annan typ av tävling/miljö än den de är vana vid 
hemifrån. Generellt är det lättare för eleverna att själva ta sig iväg på någon form av 
träningsläger och i samråd med oss planera och genomföra det på ett bra sätt. Därför valde 
vi att lägga fokus på tävling då det kräver mer support utifrån och är något som de själva kan 
ha svårt att få till på egen hand. Utifrån den feedback vi fick av eleverna själva kan vi 
konstatera att upplägget var lyckat. Tyvärr tvingades vi ställa in årets resa på grund av 
Covid-19. 
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Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
En av grundpelarna i vårt vardagliga arbete på cykel är träningsportalen Trainingpeaks där vi 
planerar och eleverna registrerar träningen. Under året har ett mål varit att det skall finnas 
detaljerad tränings och tävlingsplanering för minst 1 månad framåt i tiden. Detta ger oss 
tränare samt elever en trygghet och något att falla tillbaka på/hålla fast i under de perioder 
när det är mer hektiskt. Detta kunde vi dra stor nytta av framförallt när vi ställde om till 
distansundervisning och Trainingpeaks blev ett extra viktigt verktyg för kommunikation och 
uppföljning. 
 
Söktrycket fortsätter vara högt vilket borde innebära att utbildningen har ett gott rykte ute i 
landet. Idrottsenkäten pekar på att vi har en god trivsel och att eleverna känner sig trygga i 
idrottsmiljön. 
 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Gruppen har sakta men säkert växt de senaste åren vilket märks i undervisningen. När 
gruppen blir större blir det även större spridning på cyklisternas nivå vilket är mycket 
utmanande i denna typen av individuella sport. Alla förväntas bli sedda och utvecklade på 
sin nivå vilket ibland kan vara svårt.  
 
Inför HT20 behöver cykelinriktningens gemensamma teori ses över. Ökat antal elever, 
föräldraledighet och utbyte av personal i tränarstaben är några aspekt som kommer medföra 
att vi behöver se över teorin och dess schemaläggning.  
 
Målet är att finslipa på mycket av det vi gör reda idag med avstamp i den elevenkät vi gör 
varje år. Utifrån svaren i enkäten och en egen analys kring vilka områden vi bör fokusera på 
kommer vi att lägga extra vikt vid att förbättra.  

1. Individualisering av träningsprogram och träning 
2. Individuell coachning 
3. Tydlighet i vilka moment som betygssätts 
4. Idrottsspecifik kosthållning 
5. Idrottspsykologi 

 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Målsättning för mountainbike och cyclocrossgruppen är att vara sveriges ledande 
cykelutbildning. Målet är att cyklister från hela landet ska vilja stå i kö för att gå på vår skola 
och få en förstaklassig utbildning. I mångt och mycket är vi på god väg men det går alltid att 
bli bättre.  
 

Cykel  

Landsväg/bana 

Träningarna under skoltid är densamma för samtliga inom träningsgruppen, då vi alltid tränar 
tillsammans, undantag finns då aktiva tränar på egen hand (skada, återkommande från 
sjukdom osv) eller med annan grupp (tränar/tävlar inom flera discipliner). Träning utöver 
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skolpassen läggs upp i träningsportalen TrainingPeaks tillsammans med enskild aktiv 
(oftast) vid individuella samtal, så atleten har möjlighet att ställa frågor, ha synpunkter och 
allmänt påverka sin träning. Utöver cykel, så tränar idrottarna mångsidigt även på 
skolträningarna beroende på årstid. När “off-season” inleds så ägnar de sig åt flertalet andra 
träningsformer (löpning, stavgång, styrketräning, rörlighetsträning, skridskor osv). De 
teoretiska delarna av kurserna genomför under den period då cykelsäsongen ej pågår (då 
landsväg ej pågår (då den är den mest intensiva)). Den teoretiska delen genomför 
tillsammans med övriga cykeldiscipliner. 
 
Noggrannhet, all träning som eleverna får (skolpass och individuellt) finns belägg för att 
stimulera de färdigheter som passen syftar till. Varje elev har en egen utvecklingsplan som 
som tränare tillsammans med eleven jobbar mot. Där tränaren finns som stöd, medans 
ansvaret att utvecklingsplanen lever, samt genomförs ligger hos den aktive. 
 
Öppet hus 
Vi arrangerade och genomförde vårt Öppet hus 25 till 26 oktober 2019, detta öppet hus 
riktade sig till 9:onde-klassare som utövar en cykeldisciplin, med andra ord så genomför vi 
cykeltränare detta öppet hus tillsammans. Detta var en väldigt lyckad tillställning, och precis 
som tidigare år så är denna tillställning väldigt uppskattad av deltagarna. På landsväg/bana 
anmäldes 5 st deltagare, varav samtliga deltog. 
 
Nordiska mästerskapen på bana 4 till 6 oktober 
Som vi gjort även tidigare år så arrangerade jag en tävlingsresa till Odense i Danmark, där 
våra cyklister fick möjlighet till att köra Nordiska Mästerskapen i bancykling, vilket har varit 
väldigt uppskattat även tidigare år. Resan varade mellan 2-6 oktober där tränaren 
tillsammans med en tidigare elev körde ned varsin minibuss med totalt 9 st elever. 
Resultatmässigt varierade prestationerna, men det var ett nöjt gäng som åkte hem efter 
helgen nöjda över att få tävla mot väldigt konkurrenskraftigt motstånd. Detta mästerskap är 
ett väldigt bra event att åka pga att det är kanontävlingar att åka på (både motstånd och 
antal starter), men även för att “få ihop gänget”, då vi bor lite på varandra i kanslihuset på 
området, samt att det blir många timmar i minibussarna, vilket möjliggör att de elever som ej 
umgås speciellt mycket i vanliga fall, spenderar väldigt mycket tid tillsammans. 
 
Vad har fungerat bra under året? 
Samarbetet med övriga cykeldiscipliner har fungerat väldigt bra när vi gjort de teoretiska 
momenten i respektive kurser. 
 
Utifrån idrottsenkätens resultat så är eleverna väldigt nöjda med idrottsutbildningen så här 
långt och tycker att träningarna fungerar väldigt bra, även tränare-elev relationen.  
 
Vad skulle kunna förbättras? Mål? 
Generellt skulle någon form av stöd av en fysisk person som kan vara med på 
tävlingsresor förbättra idrotten. Vid långa resor blir det ibland “slitsamt” att vara ensam 
chaufför. Ett mål är att stärka sammanhållningen i gruppen.  
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Ett annat mål är att komma iväg på fler bantävlingar utomlands samt att genomföra ett 
utlandsläger på landsväg (detta har under 2018 och 2019 ej blivit av pga av att majoriteten 
av utövarna har åkt på motsvarande läger med respektive klubbar/föreningar/lag). 2020 
fanns intresse men stoppades pga Covid-19.  
 
Ytterligare mål är att utarbeta och planera in (kontinuerligt) tester som vi med små medel 
kan genomföra för att se (kunna visa) elevernas progression (utöver bantester, tt-test, 
styrketest (maxtest)). Vi vill även tydliggöra vad vi bedömer i respektive kurs. 
 
Långsiktiga mål 
Det långsiktiga målet på cykelgymnasiet (inte minst landsväg) är att bli landets erkänt 
främsta cykelutbildning, där vi i framtiden kommer att ha kö för att bli antagen. Vi är en bra 
bit på vägen (på många plan tycker jag att vi är bäst just nu), men det finns vissa områden 
att slipa på.  
 

Cykel  

Teknik 

I det stora hela är resultaten från idrottsenkäten positiva. Vi har under många år arbetat fram 
den idrottsutbildning vi har idag och ständigt uppdaterat den för att hålla yttersta måttet och 
det är därför vi leder utvecklingen bland sveriges cykelgymnasium. Vi har en mycket god 
framarbetad idrottsmiljö och gemenskap på Hagströmska gymnasiet. Eleverna känner en 
stor trygghet i den miljö de vistas i dagligen och inte minst sammanhållningen i gruppen. 
 
Vad har fungerat bra under året? 
Träningarnas syfte och mål är något som framhävs tydligt och ger stor drivkraft och 
motivation till vidareutveckling inom sin cykelgren. “Gruppen är bra samt tränarna”, “Vi alla 
hänger ihop” är citat som syns i enkäten. Vi ser även mycket starka träningsförutsättningar 
på Hagströmska cykel som är helt grenöverskridande. 
 
Vad skulle kunna förbättras? Mål? 
Vi tror på en vidareutveckling av det vi redan har idag, kommunikationen mellan skola-idrott 
är ett sådant område men där är vi på god väg med nya rutiner inför höstterminen. 
Fortsätta utveckla den noggranna planeringen vi gör i dagsläget och även kommunikation 
tränare-elev. 

Innebandy 

Innebandyn är en fartfylld idrott med mycket hastiga rörelser, samt mycket start och stopp. 
Det gör att vi arbetar mycket med allsidig träning samt skadeförebyggande med eleverna. Vi 
bedriver en verksamhet där eleverna får fokusera på innebandytekniska detaljer med ett 
fokusområde på 2-3 veckor per innebandyteknisk egenskap såsom: passningar, teknik, 
avslut osv. Vi lägger också stor vikt vid att eleverna själva tar ansvar för sin egen utveckling 
och tanken är att de ska kunna vara sina egna tränare när de har gått ut gymnasiet. 
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Som vi beskriver ovan så jobbar vi med innebandytekniska detaljer i fokusområden på 2-3 
veckor per egenskap, samt lägger in teoriveckor för eleverna. En vanlig vecka innebär att 
eleverna har 2 st innebandypass och 1 pass där fokus ligger på fysik med allsidig träning 
och skadeförebyggande, samt 1 individuellt pass som de får förvalta som de vill. 
 
Glädje är prioriteten då vi tror på att de flesta väljer sin idrott på att de tycker att det är roligt 
och därför väljer vi att försöka fokusera på att träning och tävling ska vara roligt. 
 
HGL 
Vi har något som vi kallar för HGL där eleverna blir indelade i 5 olika lag och att vi bryter av 
våra vanliga träningsveckor med spelveckor i dessa lag. Det spelas i form av ett seriespel 
som sedan går över till slutspel. Detta gör vi för att vi vill se dem i matchsituationer, skapa en 
plattform som bygger på gemenskap, glädje och ledarskap. Vid dessa tillfällen sköter 
eleverna allting, förutom dömandet, själva. Lagen är mixade mellan könen och alla ska spela 
lika mycket utan att det ska förekomma toppning. 
 
Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Vi tycker att vi har hittat bra nivåer för våra elever och att vi har hittat bra lösningar för att 
stimulera eleverna i deras nivåanpassning i form av exempelvis byten av grupper. Den 
fysiska delen med det upplägg och den allsidiga träningen som bedrivs där har fungerat bra 
och är uppskattat av eleverna. 
 
Trots att det är många elever och många olika föreningstillhörigheter upplever vi att 
gemenskapen mellan dem är bra. Vi bedriver en allsidig träning och kan ändå hålla det till en 
individuell nivå. Vi är många med erfarenhet från högsta nivån som vet vad som krävs och 
som också kan förmedla det vidare till våra elever. Att dela upp träningarna i olika 
fokusområden på 2-3v per fokusområde gör att eleverna lättare kan fokusera på just det 
fokusområdet. 
 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Vi ser ett stort förbättringsområde på tjejsidan där vi inte har varit så många, vilket har gjort 
att träningskvalitén har blivit lidande. Däremot så har vi kunnat lägga mer fokus på än mer 
individuell coachning och specialupplägg på träningarna. 
 
Vårt största mål är att få in mer tjejer och göra en satsning på tjejsidan för att stärka upp den 
delen och för att på sikt få mer snurr på den sidan än vad det varit hittills och för att på så 
sätt göra så många som möjligt nöjda. 
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Vårt långsiktiga mål är att vi vill bedriva världens bästa innebandygymnasium för herr- och 
damsidan. Vi vill vara den mest attraktiva innebandyutbildningen. 
 
Individuell idrott 
Hagströmska individuella kännetecknas av stor frihet under ansvar för eleven som är med 
och påverkar undervisningen, träningen samt utvecklingsplanen i väldigt hög grad. Då 
individuella är en samling av en mängd idrotter från ridsport, motorsport till kampsport utgår 
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träningarna från varje elevs idrotts kravprofil vilket skapar en stor variation och utbyte 
mellan eleverna och idrotter. 
 
Utifrån elevens ambition, förutsättningar och den specifika idrottens kravprofil tas en 
individuell tränings- & utvecklingsplan fram. Eleven väljer själv om den vill köra flera fyspass 
i veckan eller endast det obligatoriska tillfället en gång per vecka. Under varje termin bryts 
träningen av för teoretiska moment för resp. idrottskurs. Det som kännetecknar individuella 
är friheten under ansvar där eleven själv får vara med och påverka sin träning och lär sig hur 
den kan planeras på ett utvecklande sätt. 
 
Då individuella är flertalet idrotter får varje elev själv reflektera över sin idrottssäsong och när 
olika träningsperioder bäst lämpar sig. Detta kan jämföras med varje idrotts årsplanering 
som oftast görs av tränare eller föreningar i sig. Här utbildas eleven att själv reflektera och 
planera in rätt träningsfas vid rätt tillfälle för sin egen utveckling  

 
Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Balansen mellan uppgifter och träningstillfällen har varit väldig välbalanserad i år för alla 
idrottskurser vilket varit positivt från elever. Ett bra samarbete med Actic har även gjort att vi 
fått lite ny utrustning som möjliggjort fler övningar och utvecklande träning. 
 
En ökad kommunikation och än tydligare uppgiftsbeskrivningar var en av punkterna som 
behövdes utvecklas enligt idrottsenkäten 18/19. Inför läsåret 19/20 vidareutvecklades 
instruktioner för uppgifter samt förtydligande kring omdömeskrav vilket har lett till färre sena 
inlämningar, enklare omdömessamtal och mindre diskussioner om hur uppgifter bedöms 
eller betygssätts. 
 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Något som kan utvecklas är en förbättrad platform för träningsupplägg och -program. Idag 
använder vi google drive, vilket har vissa begränsningar. En ny plattform där 
övningsbeskrivningar kan kombineras med både text, bild och video samt som elever kan 
använda som en träningsdagbok skulle vara att föredra.  
 
Ett mål för kommande år är ett ökat elevantal och mer integrerade teoriuppgifter in i själva 
träningen 
 

Fotboll 

Fotbollen på skoltiden är öppen för alla. Lagtillhörighet spelar ingen roll och alla ska få 
samma möjligheter till coachning och utveckling. Vi tror på att individen måste få möjlighet 
till nivåanpassad träning som är individanpassad så mycket som möjligt.  
 
Vi tränar på fotbollsplanen så ofta det går med kombinerad styrketräning en gång i veckan. 
Vi försöker se över våra elevers tidigare skadehistorik och hjälpa dem så gott det går med 
att komma tillbaka till fotbollsplanen. Skulle skolan vara ett problem så har vi inga 
svårigheter att släppa eleven till pluggstuga. Vi tar hänsyn till extra insatta resurser, så länge 
eleven får möjligheten att få en helhet som fungerar.  
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Det som kännetecknas av fotbollen på HG är att vi är öppna för elevens helhet ska fungera 
och se vad vi behöver göra för att den ska fungera.  

 
Forssa BK projektet  
Forssa BK är ett projekt för att ge eleverna som elitsatsar möjlighet att få träna på en hög 
nivå under skolträningen och att försöka se helheten mellan skola - förening. Det har gett 
väldigt goda utslag där vi har runt 20 elever som spelar eller tillhör Forssa BK som är en 
förening på frammarsch.  

 
Vad har fungerat bra på idrotten under läsåret? 
Träningar har, trots anpassningar till Corona,  flutit på väldigt smidigt,likadant med kurserna. 
Öppenheten mellan ledare och elev har fungerat bra och därmed även helheten för 
eleverna.  
 
Vad skulle kunna förbättras inom idrotten? Mål? 
Arbetet med dokumentation samt marknadsföring kan förbättras. Flexibiliteten i träningen 
bör förbättras då det lätt kan bli ensidigt under vinterhalvåret.  
 
Vilka långsiktiga mål har ni för idrotten? 
Långsiktigt vill vi utveckla marknadsföringen så eleverna kommer till oss utan att vi 
egentligen behöver arbeta hårt för det, då har vi lyckats. Ytterligare ett långsiktigt mål är att 
få fram fler elitspelare.  
 
 

Slutsats- Undervisning och lärande 

Under läsåret har förstelärararbetet utvecklats från att vara primärt organisatoriskt stöd till 
att ha ett utvecklingsfokus. Gemensam tid för förstelärarna samt tid på studiedagar har 
avsatts för detta arbete. Arbetet har gett utdelning på flera plan och framför allt upplevs 
det positivt att lägga tid på de pedagogiska diskussioner som detta skapar. Flera av 
projekten kommer att fortgå och utvecklas under kommande läsår. Behovet av de 
pedagogiska diskussionerna hoppas kunna fyllas ännu mer då tid för programlagsmöten 
ökas till kommande läsår.  

Skolans program, ämnen och idrotter fortsätter att arbeta framåt. Många projekt på olika 
nivåer har genomförts under läsåret.  

Fokus för utveckling av undervisning och lärande framåt är samverkan mellan lärare, 
mellan ämnen samt mellan skola och idrott.   
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Elevhälsoarbetet  

Organisering av elevhälsoarbetet  
Rektor har under läsåret 2019/2020 varit sammankallande för skolans elevhälsoteam. 
Rektor har också ansvarat för ledningen av elevhälsans möten som hållits på måndagar två 
timmar varje vecka. Under dessa möten har, förutom rektor, skolans två skolsköterskor, tre 
specialpedagoger samt skolkurator deltagit.  
 
Rektor har upprättat dagordningen inför varje EHT, där en fast återkommande punkt varit 
“Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete”. Syftet med detta har varit att hålla fokus 
på detta viktiga arbete, trots att den dagliga verksamheten under året ställt stora krav på 
åtgärdande arbete både på grupp- och individnivå. Elevhälsans medlemmar har alla haft 
möjlighet att lägga in elevärenden eller andra ärenden som behöver tas upp under 
måndagens möte i dagordningen så att alla kan se dem och vara förberedda på vad det är 
som kommer att tas upp. Undervisande lärare som på olika sätt vill ha elevhälsans stöd i 
arbetet med eleverna, efter att extra anpassningar redan prövats och utvärderats, har haft 
möjlighet att genom en särskild blankett ; “Anmälan till rektor” anmäla detta till rektor. Rektor 
har tagit med sig de anmälningar som kommit in under veckan till EHT där dessa diskuterats 
och beslut fattats om vad som ska göras härnäst. Exempel på sådana har varit beslut om att 
pedagogisk utredning ska göras eller att en av specialpedagogerna ska observera 
undervisningen i en klass. Lärarna har från rektor getts återkoppling om vad som beslutats 
på samma blankett som de tidigare lämnat in.  
 
Förutom mötestiden på måndagar har elevhälsan även haft en fast tid på tisdagarna 
varannan vecka. Syftet med detta senare möte har varit att främst fokusera på främjande 
och förebyggande insatser, även om möjligheten att ta upp enskilda elevärenden funnits 
även här. När elevhälsan på olika sätt ansvarat för utbildningsinsatser med personalen, t ex 
kring rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd eller pedagogiska hjälpmedel är det 
under dessa tisdagsmöten som innehållet i dessa planerats.  
 
För att förbättra samarbetet mellan elevhälsan och lärarna samt bättre stötta lärarna i de 
pedagogiska diskussionerna t ex om hur man kan arbeta med en viss klass eller i 
bemötandet av elever i behov av särskilt stöd har personal från elevhälsan med jämna 
intervaller deltagit under lärarnas programlagsmöten som ligger på tisdagarna varannan 
vecka. Målet i detta har varit att elevhälsan skulle ha personal med under 
programlagsmötena minst en gång i månaden, vilket också uppfylldes. Elevhälsans egen 
utvärdering av detta visar att insatsen varit uppskattad hos lärarna och effektiv på så sätt att 
extra anpassningar tidigt kunnat sättas in och genom att lärarna tillsammans med elevhälsan 
kunnat hitta vägar för att stötta eleverna inom ramarna för undervisningen i klassen. Något 
som behöver utvecklas ytterligare i detta avseende är frekvensen i antalet sådana möten 
varje månad. Något som också behöver förtydligas är agendan och innehållet under dessa 
möten, så att alla lärare är medvetna om att fokus ska ligga på pedagogiska diskussioner 
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och anpassningar och inte på att primärt anmäla behov av stöd för klasser eller enskilda 
elever.  

 
Organisering kring extra anpassningar  
Alla elever som börjar på Hagströmska gymnasiet har vid skolstarten fått fylla i en enkät från 
elevhälsan med frågor om bland annat deras behov av extra anpassningar. Inför skolstarten 
i augusti 2020 planeras att denna enkät ska skickas hem till samtliga 1:or som beräknas 
börja vid Hagströmska gymnasiet. Tanken är att enkäten ska fyllas i redan innan skolstarten 
och antingen skickas tillbaka till skolans specialpedagoger med post eller fysiskt lämnas in i 
samband med skolstart. Detta för att även vårdnadshavare ska ha en större chans att vara 
med och ge sin syn på saken. Vid sidan av denna enkät fyller överlämningar från andra 
skolor en viktig funktion i arbetet med att se till att eleverna får de extra anpassningar de 
behöver. Överlämningarna som sker från grundskolor har i första hand skett genom att 
grundskolorna i Falu kommun har bjudits in till Hagströmska gymnasiet för att under en 
sittning lämnat över den information om elever som man från den överlämnande skolan 
anser att Hagströmska gymnasiet behöver. Till hösten 2020 planeras att man via SchoolSoft 
går ut till samtliga vårdnadshavare med ett erbjudande att skolor från övriga landet kan boka 
in sig eller att vi från Hagströmska kan boka in överlämningar via Meet i de fall då 
vårdnadshavare ser det som önskvärt.  

 
Den information som elevhälsan genom överlämningar får in om de nya eleverna 
sammanställs av skolans specialpedagoger och delas med de lärare som undervisar den 
aktuella eleven. Från det att dokumentation om extra anpassningar tidigare gjordes i 
pappersform har skolan de senaste två åren övergått till en digital lösning där de extra 
anpassningarna i stället sparas i Google Drive i mappar som delas mellan undervisande 
lärare. Detta system har visat sig vida mera effektivt än det tidigare eftersom alla 
undervisande lärare nu direkt får den information de behöver om elevens behov av 
anpassningar utan att de behöver gå och hämta ett dokument hos specialpedagogerna. Inför 
hösten 2020 finns behov av att uppdatera rutinen för att säkerhetsställa att även nya lärare 
som av olika anledningar kommer in i undervisningen mitt under en termin får denna 
information. Rutinen för att uppdatera listan med vilka lärare som behöver ha information om 
vilka klasser/elever säkerhetsställer att lärare som kommer in i kurser som startar upp under 
vårterminen får information om extra anpassningar och särskilt stöd behöver även den 
uppdateras och förbättras. 

 
Några vanliga extra anpassningar som eleverna på skolan har hjälp med är 
igångsättning och planering av uppgifter, möjlighet att lyssna på inlästa texter samt 
utökad tid i samband med prov. Samtliga elever på skolan har en egen användare 
på www.inlasningstjanst.se med vars hjälp de kan lyssna på texterna i de flesta 
läromedel som skolan använder. Utöver detta har alla elever, genom sin skoldator, 
tillgång till Oribi Speak med vars hjälp de kan få text från skärmen uppläst för sig 
samt prata in text så att den omvandlas till skriven text. Under HT 2018 besökte 
skolans specialpedagoger alla klasser på skolan och höll en föreläsning om hur 
dessa pedagogiska hjälpmedel fungerade. Detta kompletterades under VT 2019 
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med att alla lärare fick samma föreläsning så att de bättre skulle kunna stötta 
eleverna i det dagliga arbetet med verktygen. Till hösten 2020 kommer denna information 
om för eleverna tillgängliga hjälpmedel att hållas för undervisande personal på skolan. 
Erbjudande om att specialpedagogerna även kan komma ut i enskilda klasser och hålla 
samma information kommer att gå ut. Undervisande lärare/klassinformatörer kan då ta 
ställning till om man på egen hand vill förmedla till sina elever om vad det finns för 
tillgängliga läromedel eller om man hellre ser att en specialpedagog håller i denna 
information. Då samtliga tvåor och treor redan fått en sådan genomgång riktar sig 
erbjudandet i första hand till klasserna i ettan.  

 
Under en av studiedagarna i januari 2019 ansvarade elevhälsan för en halvdag på 
temat extra anpassningar. Utvärderingen av denna visade att de flesta lärare såg ett 
utvecklingsbehov på skolan när det gäller rutinerna för hur extra anpassningar ska 
göras, hur dessa ska dokumenteras samt hur de ska spridas till berörd personal. En 
slutsats är att de dubbla spår med å ena sidan dokumentation i pappersform för de 
elever som gått längst tid på skolan och å andra sidan digital dokumentation för de 
nyare eleverna har varit en bidragande orsak till att flera lärare uttrycker att de är 
osäkra på vilka rutiner som gäller. Elevhälsan har tagit på sig uppdraget att arbeta 
med ärendet för att förtydliga vad som ska gälla under nästkommande läsår. Arbetet med 
rutiner kring och ansvarsfördelningen kring spridning och uppföljning av extra anpassningar 
kommer till höste 2020 vara en del av den mentorshandledning som på skolan kommer att 
genomföras. Mentorshandledningen kommer att vara ett fokusområde som drivs i samarbete 
med EHT och skolledningen.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas 
och EHT-teamets, ”praktik”) 
“Hälsofrämjande och förebyggande arbete” har varit den första punkten på dagordningen för 
elevhälsans möten varje vecka. Syftet med detta har varit att säkerställa att dessa frågor inte 
ska bortprioriteras bland de mer akuta elevärenden som funnits under året i och med de 
anmälningar till rektor som varje vecka inkommit till elevhälsan. Det hälsofrämjande arbetet 
under detta läsår har utgått från friskfaktorer såsom goda relationer med lärare, mentor och 
klasskamrater samt god känsla av sammanhang. För att uppnå det första har elevhälsan 
under året planerat, genomfört och utvärderat särskilda mentorshandledningar för skolans 
mentorer med särskild tyngdpunkt vid vikten av goda relationer samt hur sådana kan 
skapas. För att uppnå det senare har elevhälsan genom skolkurator satt ihop en särskild 
planering för de klassinformationsträffar som alla klasser har när det gäller vad som ska tas 
upp och när. Syftet med detta har varit att eleverna ska ha full koll på de informationskanaler 
och lärplattformar skolan använder sig av för att kunna hänga med i skolan samt att de ska 
ha full inblick i vad som t ex skiljer studier på gymnasiet där man läser kurser mot studier i 
grundskolan där man läser ämnen.  
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Elevhälsans egen utvärdering av orsaker till frånvaro ger vid handen att en majoritet av 
eleverna som har en problematisk frånvaro brottas med dåligt mående på olika sätt. När de 
sedan uteblir från undervisningen och kommer efter med sina studier uttrycker fler av dem 
att de inte klarar att på egen hand få en överblick av vad de behöver göra för att komma på 
banan igen eftersom de i dessa lägen oftast hänvisas till att uppgifterna finns i Google 
Classroom. Detta tyder på att skolan dels behöver bli tydligare i sin information om vad det 
är eleverna behöver göra för att komma ifatt igen, dels bli tydligare i sin information till 
eleverna om de kanaler som skolan använder till detta och att Schoolsoft används till 
återkoppling och bedömning medan Classroom används som det forum där uppgifter läggs 
ut.  
 
När skolan under mars 2020 gick över till distansundervisning till följd av Covid-19  har 
kurator och skolsköterskor haft ett viktigt arbete att genom inlägg på skolans Instagramkonto 
peppa och ge tips till eleverna om hur de kan göra för att bibehålla viktiga rutiner kring sömn, 
fysisk aktivitet och kost, vilket flera elever för övrigt uttryckt tacksamhet för under våren.  
 
Skolans specialpedagoger har under distansundervisningen gjort en viktig förebyggande 
insats genom att tidigt kontakta alla de elever som haft en pågående kontakt med elevhälsan 
i syfte att tillse att de får det stöd de behöver även under distansundervisningen. En annan 
förebyggande insats från specialpedagogerna har i övrigt varit att, så snart detta tilläts, 
erbjuda möjlighet för symptomfria elever som på olika sätt haft svårt att klara av 
undervisningen på egen hand att få komma in och jobba på plats på skolan.  
 
En viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är att kartlägga och undanröja 
hinder för elevens utveckling. Ett skiftat fokus för hela elevhälsans arbete har under detta 
läsår varit den viktiga frågan: Vad behöver du för hjälp för att komma tillbaka till skolan igen? 
Till lärare, mentorer och tränare på skolan har elevhälsans budskap under läsåret varit att 
detta ska vara främsta fokus i arbetet att få eleverna tillbaka till skolan, snarare än 
rapportering till CSN om att studiestödet ska dras in vilket ska komma först längre fram i 
processen.  
 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, 
”praktik”) 
Lärare och mentorer som lämnat blanketten “Anmälan till rektor” för att därigenom begära 
stöd till elever eller klasser efter att extra anpassningar redan prövats har fått återkoppling 
om utfallet av anmälan från rektor på samma blankett eller via mail. I många fall har utfallet 
av en sådan anmälan blivit att rektor fattat beslut om att en pedagogisk utredning ska göras 
för att bedöma om eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Skolans specialpedagoger har 
sedan haft i uppgift att skriva dessa. När en utredning visat att en elev är i behov av särskilt 
stöd har detta oftast tillgodosetts genom att eleven fått komma till den lokal som kallas 
Oasen och där fått stöd enskilt eller i mindre grupp hos någon av skolans specialpedagoger.  
 
Efter det att skolan övergick till distansundervisning har detta särskilda stöd fått ske genom 
digitala lösningar som t ex Google Meet, vilket fungerat bra för en del elever och mindre bra 
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för andra. Det är tydligt att en digital lösning för särskilt stöd inte fungerar för alla och att 
många elever är i behov av att sitta tillsammans med en lärare för att stödet ska ge någon 
effekt. I de fall som insatser påbörjats och elever kommit till de erbjudna stödtillfällena hos 
specialpedagogerna är det vår uppfattning att insatserna också haft god effekt. När elever 
som erjudits särskilt stöd inte kommit till de avsedda tiderna mer än vid några enstaka 
tillfällen har resultaten av förklarliga skäl inte blivit lika goda. Här kan skolan inför kommande 
läsår göra mera för att utreda orsakerna till varför elever som ska få särskilt stöd ändå inte 
kommer till detta.  
 
Om elevhälsan ser till fördelningen i tid mellan åtgärdande arbete å ena sidan och 
hälsofrämjande och förebyggande arbete å andra sidan så behöver en omfördelning göras 
inför nästa läsår med ett ökat fokus på hälsofrämjande och mindre på det akuta och 
åtgärdande. Att flera lärare i sin tjänstefördelning inför läsåret 2020/2021 fått tid till särskilt 
stöd syftar till att möjliggöra att flera elever ges den möjligheten när behov så finns samt till 
att elevhälsans specialpedagoger ska kunna lägga ett ökat fokus på det hälsofrämjande och 
mindre på arbete med enskilda elever och grupper av elever. 
 
 
Utvärdering – Digital undervisning 
De första veckorna av digital undervisning på distans medförde en ökad elevnärvaro jämfört 
med tiden innan. Lärarna hade fått tid på sig innan regeringens beslut om 
distansundervisning kom för att förbereda sina kurser inför just distansundervisning, vilket 
medförde att övergången kunde tillgå relativt smidigt och enkelt. Efter några första veckor 
av något som kan liknas vid en smekmånadsfas inkom det dock fler och fler signaler till 
elevhälsan om att elever på olika sätt hade svårt att hantera skolgång på distans. Flera 
elever uttryckte i detta läge frustration över att inte kunna ges mera handfast hjälp, 
svårighet att själva reglera sin arbetsinsats samt berättade om att det var svårt att motivera 
sig till skolarbete när de bara satt hemma och inte längre kunde lära i ett sammanhang 
tillsammans med andra.  
 
Relativt snabbt noterades också en tydlig svårighet för vissa elever när de inte längre hade 
möjligheten att ställa frågor enskilt till läraren, utan behövde ställa dessa inför hela klassen. I 
samarbete med elevhälsan löste några lärare detta på så sätt att efter den genomgång som 
hållits med hela klassen, så erbjöd lärarna sedan hjälp i ett annat mindre digitalt rum där 
eleverna hade möjlighet att ställa sina frågor enskilt till läraren. Denna insats innebar för 
vissa elever till och med skillnaden mellan att klara kursen och att inte göra det och får ses 
som en viktig lärdom av denna tid med digital undervisning: Att möjligheten att kunna ställa 
frågor enskilt till läraren efter genomgången behöver finnas för elever som inte känner sig 
bekväma med att ställa frågor inför hela klassen.  
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Slutsats elevhälsoarbetet  
Elevhälsans egen utvärdering av läsåret 2019/2020 visar att våra mötesforum samt 
organiserandet av dessa överlag fungerat bra och att den dagordning som idag finns under 
elevhälsans möten är bra eftersom den som översta punkt innehåller Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Elevhälsan kan också blicka tillbaka på ett år då hälsofrämjande 
insatser gällande framgångsfaktorer som goda relationer och tillgängliga lärmiljöer påbörjats 
tillsammans med skolans lärare samt på en del främjande insatser gällande ökad närvaro. 
Detta sistnämnda är också något som skolan kommer att fortsätta ha som prioriterat område 
under nästkommande läsår.  
 
Som nämnts ovan har en stor del av elevhälsoarbetet detta läsår ägnats åt akuta insatser 
och åtgärdande arbete och att det är vår strävan att förskjuta fokus inför kommande läsår 
mera över mot hälsofrämjande och förebyggande arbete. Att ovan beskrivna varit fallet har 
haft sitt ursprung i att elever både före och efter Coronautbrottet i flera fall haft svårt att 
hänga med i skolarbetet och att signaler om detta inte inkommit till elevhälsan förrän eleven 
behövt massiva hjälpinsatser för att komma på banan igen. Från elevhälsans sida ser vi här 
att vi behöver stärka våra rutiner när det gäller avstämning av elevers utveckling mot målen 
för att undvika att detta händer igen. Elevhälsan har här startat ett samarbete med en av 
skolans förstelärare gällande elevavstämningar som genomförs programlagsvis i syfte att 
lärarna tidigt ska kunna fånga upp elever i svårigheter och tillsammans, i en form av 
kollektivt lärande, hjälpas åt att göra anpassningar i ett tidigt skede innan elevhälsan ens 
behöver kontaktas.  
 
Elevhälsan består av flera olika kompetenser som till viss del har olika uppgifter i den 
dagliga verksamheten men även tangerar och berör varandra i flera punkter och har alla i 
elevhälsan innehar samma övergripande uppdrag. Ett identifierat behov hos elevhälsan på 
Hagströmska inför nästa läsår är att teckna ner ett gemensamt mål för hela elevhälsans 
arbete dels för att alla ska dra åt samma håll, dels för att det ska bli tydligare när ett ärende 
gäller hela elevhälsan och när det kanske bara berör vissa kompetenser i den.  
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Likabehandlings- och Värdegrundsarbete och 
arbete med normer och värden  

Organisering av likabehandlings- och värdegrundsarbete  
Arbetet med likabehandlingsärenden på skolan har utgått från likabehandlingsteamet. 
Likabehandlings teamets medlemmar fastställdes vid läsårets start och har under läsåret 
varit i princip intakt. Vi anser att alla ärenden har behandlats individuellt. Högre tryck på 
inkommande ärenden under höstterminen medan det under vårterminen inte har inkommit 
ärenden med någon högre frekvens sedan fjärr undervisningen tog vid. Gällande utvärdering 
och uppföljning, har vi under läsåret beslutat att ny plan mot diskriminering och kränkande 
behandling ska fastställas vid årsskiftet och inte längre uppdateras läsårsvis. Vi har hanterat 
ärenden skyndsamt och dokumentation sker enligt rutin, anmälan till huvudman har fungerat 
väl. Vi har under läsåret utvärderat arbetet fortlöpande genom de rapporter som huvudman 
delger till varje enskilt ärende.  

 
 

Organisering av arbetet med normer och värden  
Under introduktionsdagarna fick alla elever på skolan gå igenom värdegrunds-pass och 
arbeta med skolans värdegrund. Eleverna var delaktiga genom diskussioner och aktiviteter. 
Arbetet som följt därefter har varit att man i klassrumssituation tagit upp skolans trivselregler 
regelbundet och genom riktade insatser. I samtliga klasser har man gått igenom planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. Vi har på strategiska platser i skolan informerat 
eleverna genom anslag var man kan vända sig om man upplever sig illa behandlad, med 
målet att skapa en “enkel väg in”. Skolsköterskorna för även diskussion enskilt med samtliga 
elever i åk 1, i samband med hälsosamtal, om de har känt sig illa behandlade samt 
informerar eleverna om var de kan vända sig om det skulle ske. Vi har arbetat 
framåtsyftande för kommande läsår genom årskursspecifika aktiviteter kring normer och 
värden. Arbetet i de olika programmen har fortskridit och kommit olika långt, vissa program 
har en strategisk och mer långtgående plan. Alla har ett påbörjat arbete och en medvetenhet 
kring att frågorna ska kopplas till respektive kurs och program.  
 

Utvärdering- Likabehandlings och värdegrundsarbete och 
arbete med normer och värden 
Vilken är rektors/lärarnas/elevernas bedömning av hur undervisningen/utbildningen 
behandlat skolans värdegrund och målen för normer och värden (Lgy11)? 
Mål ur Lgy11 är ”Skolans mål är att varje elev 
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• kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter 
och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde och integritet, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att hjälpa människor, 
• kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader 
i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen, och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” 

 
Likt formulerat ovan är arbetet med implementeringen av detta arbete olika långt gående i de 
olika programmen. Däremot har vi tillsammans formulerat en minsta gemensam nämnare för 
vad alla elever ska få del av under sina första dagar vid höstterminens start ht-20. Detta såg 
likadant ut vid uppstarten ht-19. Vi arbetar framåtsyftande i frågan med att implementeringen 
ska gå framåt, men med kvalitét och koppling till de specifika programmen på skolan.  

Slutsats likabehandlings- och värdegrundsarbete och arbete 
med normer och värden 

Vi kommer fortsätta arbetet med att införliva och koppla arbete med normer och värden i de 
olika kurserna och programmen. Alla program har i dagsläget ett påbörjat arbete, som 
syftar till att bemöta de utmaningar som finns i de olika programmen. Detta arbete grundar 
sig i utbildningsmålen, vilka vi också arbetat utifrån för att skapa en bra grogrund redan 
under de första dagarna under höstterminens start. Alla elever på Hagströmska gymnasiet 
ska invigas i skolans värdegrund och regler kring bemötande redan de första dagarna varje 
år. Utifrån dessa ska också fortlöpande uppföljning ske på olika vis för att trygga elevernas 
utbildning och klimatet på skolan.    
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Sammanfattning och fokus framöver 
Vi kan se att våra elever i ökande grad trivs och är nöjda med vår skola samt 
rekommenderar vår skola. Vi har även en fortsatt ökad examensgrad och en ökad 
genomsnittlig betygspoäng. I de olika utvärderingarna kan man läsa om en mängd olika 
projekt som ständigt pågår i skolan, vilka alla på olika sätt bidrar till utveckling av vår 
verksamhet. Under året som kommer ska vi tillsammans fortsätta utveckla våra program 
och idrotter och sträva efter att fortsätta att förbättra våra resultat.  
 
I vår statistik kan man tydligt se en skillnad i resultat mellan flickor och pojkar. Vi kan även 
se att skillnaderna ökar. Detta är något vi tar med oss in i kommande läsår.   
 
De flesta av våra elever är idrottselever, vilket innebär en stor utmaning för dem att på ett 
hälsosamt sätt kunna kombinera idrott och skola. I analyserna från skolans personal är 
behovet av ökad samverkan tydlig. Vägar att nå dit under kommande läsår är ökat fokus på 
mentorskap samt införande av elevavstämningar som nämns i ett av försteläraruppdragen. 
En annan sida av detta är den digitala undervisningen. Vi har under våren kommit långt i 
detta och är övertygade om att detta kan hjälpa elever som med anledning av t.ex. läger 
inte kan vara på plats i den utsträckning de behöver.  
 
För att öka resultaten gällande examensgrad och betygssnitt ytterligare kommer all 
pedagogisk personal på skolan att under läsåret 20/21 genomgå en kurs i betyg och 
bedömning genom Karlstad universitet. Flera av förstelärarna kommer även att ha detta 
som fokusområde under året. En annan insats för ökade resultat är införande av 
ta-igen-dagar för våra elever. Detta innebär att en dag per termin avsätts för elever att 
tillsammans med berörda lärare i god tid arbeta med att ta igen i kurser.  
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Resultatredovisning 

Resultatredovisning avgångselever 
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Resultatredovisning samtliga elever 
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Indikatorer- undervisning, trygghet och studiero 
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Indikatorer- Upplevd kvalitet 
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